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أجريتتهذهتتلدذاسة اتتتيذ من يتتسذ تتيذ نتبتتيذتتتعزنز ذ تتيذي تتةاس  ي ذاسراج تت ذذ
ذاسخريييذفرعذاملنطقيذاسشرقزي.

ذتنفزلذ رك ذأت ز ذسعة اتزتذواس   ثذواإليالم
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 13أهمية الدراسة 

 14هداف الدراسةأ 

 15:ات الدراسةمنهجي 

  15: مجتمع وعينة الدراسةأواًل 

  18: أدوات جمع البياناتثانيًا 

  23: تحليل البياانات ) الكمية والكيفية(.ثالثًا 

24

 24تمهيد 

 24الدراسة مفاهيم 

  24العود للجريمة مفهوم 

  27المالحظة رمفهوم دو 

  34اإلصالحيات مفهوم 
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  40فراج(فهوم الرعاية الالحقة )ما بعد اإلم 

 47 المنحرف السلوكإلى  النظريات المفسرة للعود 

 54  الدراسات السابقة 

 66 التعقيب على الدراسات السابقة 

 

 

 69

 70تمهيد 

 70واالجتماعية واالقتصادية الديموغرافية: السمات أواًل 

 85 الحدث : أسرةثانيًا 

 95: نمط العالقة مع األسرةثالثًا 

 100المالحظة صدقاء داررابعا: دخول أحد األقارب أو األ 

 106خالصة الفصل 

108

 108تمهيد 

 108: السمات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصاديةأواًل 

 126اإلصالحية: أسرة نزيل ثانيًا 

 137: نمط العالقة مع األسرةثالثًا 

 142اإلصالحية: دخول أحد األقارب أو األصدقاء رابعًا 

 147خالصة الفصل 

149

 149يدتمه 

 149المالحظة القضايا التي أودعوا من أجلها دار: نوع أواًل 

 152الحكم: نوع ثانيًا 

 153: مدة الحجزثالثًا 

 155خالصة الفصل 
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 156تمهيد 

 156 في المرات الثالث اإلصالحية: العمر عند دخول أواًل 

 158المرات الثالث: القضية في ثانيًا 

 160 في المرات الثالث (العقوبة) الحكم : نوعثالثًا 

 مدة الحجز في المرات الثالثرابعًا : 
162 

 164 خالصة الفصل 

 165

 165 تمهيد 

  :165 )للمرة األولى( المالحظة دخول دارسباب عوامل وأأواًل 

  :176 )للمرات التالية( العود لدور المالحظةوأسباب عوامل ثانيًا 

 186خالصة الفصل

 187

 187 تمهيد 

 187 )المرة األولى( اإلصالحية: درجة تأثير بعض العوامل في دخول أواًل 

 صالحيةض األسباب في العود لإلة تأثير بع: درجثانيًا 
193 

 199 خالصة الفصل 

 200

 200 تمهيد 

 200 ستفادة من برامج وأنشطة دور المالحظة: مدى اإلأواًل 

 203 : مدى فاعلية برامج وأنشطة دور المالحظةثانيًا 

 205 خالصة الفصل 

 206

 206 تمهيد 

 206 اإلصالحياتستفادة من برامج وأنشطة : مدى اإلأواًل 

 209 اإلصالحياتنشطة : مدى فاعلية برامج وأثانيًا 

 211 خالصة الفصل 



 

 

 

 212

 212 تمهيد 

  212 المركزة اوريةالندوة التحالمشاركون في الخبراء 

  214 للسلوك المنحرف األحداثالمحور األول: أسباب عودة 

  221 للجريمة اإلصالحياتالمحور الثاني: أسباب عودة نزالء 

 المحور الثالث: مقترحات الحد من العود 
 222 

 المحور الرابع: مقترحات أخرى 
 227 

 228 خالصة الفصل 

 230

 230 تمهيد 

 230 المقابالت مع مدراء دور المالحظة 

  232 اإلصالحياتالمقابالت مع مدراء 

 235 خالصة الفصل 
 

 

 238

 238 تمهيد 

 249 

  256 

 271

 275

 ( استبيان دور المالحظة1ملحق ) 276 

 ( استبيان 2ملحق )283 اإلصالحيات 

 ( صحيفة المقابلة مع مدراء دور المالحظة3ملحق ) 290 

 ( صحيفة المقابلة مع مدراء 4ملحق )292 اإلصالحيات 

 ( 5ملحق )294 المركزة الندوة التحاورية اورمح 



 

 

 

 فهرس اجلداول 
 

 

 16 حسب المنطقةنزالء دور المالحظة  عينة :(A-)رقم جدول 

 17 حسب المنطقة نزالء اإلصالحيات عينة: (B-)رقم جدول 

 71 )دور المالحظة( ( العمر1-2)رقم جدول 

 72 خواته( ترتيب الحدث بين اخوته وأ2-2)رقم جدول 

 74 لألحداث توزيع المستوى التعليمي( 3-2)رقم جدول 

 75 حسب الحالة المهنية قبل الدخول لدار المالحظة األحداث( توزيع 4-2) رقم جدول

 76   مصدر الدخلتوزيع األحداث حسب ( 5-2) رقم جدول

 78 الشهري األحداث معدل دخل أسر( 6-2) رقم جدول

 79 حسب مكان اإلقامة قبل الدخول لدار المالحظة حداثاألتوزيع ( 7-2)رقم  جدول

 81 توزيع األحداث حسب نوع سكن األسرة ( 8-2) رقم جدول

 82 سكن فيهيحسب مستوى الحي الذي  األحداثتوزيع ( 9-2) رقم جدول

 84 حيازة السكن توزيع األحداث حسب( 10-2) رقم جدول

 85 سرة ألاوجود توزيع العينة حسب ( 11-2) رقم جدول

 86 األسرة المقيمين مع الحدث في مسكن مشترك ( عدد أفراد12-2)رقم جدول 

 87 على قيد الحياةذا كانا إالمبحوثين وما  ا( والد13-2) رقم جدول

 88 ( الحالة االجتماعية لوالدي المبحوث 14-2) رقم جدول

 89   األب بأكثر من زوجةمدى زواج   (15-2) رقم جدول

 90    األب( عدد زوجات 16-2) رقم جدول

 92 نلوالديل( المستوى التعليمي 17-2) رقم جدول

 93 نوالديل( الحالة المهنية ل18-2)رقم جدول 

 95 الوالدينالعالقة بين  مط( ن19-2)رقم  جدول

 97  المتوسط الحسابي لنمط العالقة بين الوالدين( 20-2) رقم جدول

 98 في العالقة بينهم وبين أفراد أسرهم ( رأي المبحوثين21-2) رقم جدول

 99 رأي المبحوثين في العالقة بينهم وبين أفراد أسرهمالمتوسط الحسابي ل( 22-2) رقم جدول

ما اذا كاان أحاد أفاراد األسارة أو أقاارب سابق لهام دخاول دار المالحظاة أو           (23-2) رقم جدول

 اإلصالحية    

100 

 102 من قالوا نعم(   ( صلة القرابة )عند24-2) رقم جدول

 103 دار المالحظة أو اإلصالحية أحد األصدقاء إمكانية دخول (25-2) رقم جدول



 

 

 

 105 ( العمر عند دخول دار المالحظة 26-2) رقم جدول

 109 حسب العمر نزالء اإلصالحيات ( توزيع عينة27-2)رقم جدول 

 110 عليميحسب المستوى الت اإلصالحيات ( توزيع عينة28-2)رقم جدول 

 112 هاقبل دخول للعائدين لإلصالحيات( الحالة المهنية 29-2) رقم جدول

 113 حسب قطاع العملاإلصالحيات ( توزيع عينة 30-2)رقم جدول 

 115 عند نزالء اإلصالحيات ( مصدر الحصول على الدخل31-2) رقم جدول

 116 حيات العائدينلنزالء اإلصال ( كمية الدخل الشهري )تقريبا(32-2)رقم جدول 

 118 نزالء اإلصالحيات العائدين ( مدى وجود ديون على33-2) رقم جدول

 119 العائدين اإلصالحيات ( سبب الديون على نزالء34-2)رقم  جدول

 121 عند عينة نزالء اإلصالحيات العائدين سكنال( مكان 35-2) جدول رقم

 122 إلصالحيات العائدينعينة نزالء ا لدى مسكنال( نمط 36-2) جدول رقم

 124 ذوي العود من نزالء اإلصالحيات ( مستوى الحي الذي يقطنه37-2) رقم جدول

 125 العائدين عند نزالء اإلصالحيات ( نمط حيازة المسكن38-2) رقم جدول

 127 لنزالء اإلصالحيات العائدين ( عدد أفراد األسرة المقيمين في مسكن مشترك39-2) رقم جدول

 128 لعينة نزالء اإلصالحيات العائدين ( الحالة االجتماعية40-2) رقم لجدو

 129 ( عدد مرات الزواج )لمن سبق له الزواج(41-2)رقم جدول 

 131 ( عدد الزوجات حاليًا )لمن سبق له الزواج(42-2)رقم جدول 

 132 ( وجود أبناء عند أفراد العينة )لمن سبق له الزواج(43-2) رقم جدول

 134 ( عدد األبناء من الجنسين )إن وجدوا(  44-2)رقم ول جد

 136 ( عدد مرات الطالق )إن وجد(45-2)رقم جدول 

 137 ( عالقة أفراد العينة مع أسرهم46-2) رقم جدول

 139 عالقة أفراد العينة مع أسرهمالمتوسط الحسابي ل( 47-2) جدول رقم

 140 سرة بشكل عام( نمط العالقة مع  أفراد األ48-2) رقم جدول

 141  نمط العالقة مع  أفراد األسرة بشكل عامالمتوسط الحسابي ل( 49-2) رقم جدول

 143 العائدين اإلصالحية أحد األقارب ( دخول50-2) رقم جدول

 144 القرابة للنزيل العائد ( صلة51-2) رقم جدول

 146 أحد األصدقاء اإلصالحية دخول( 52-2)رقم جدول 

 150 )دور المالحظة( ( القضية في المرات الثالث53-2) رقمجدول 

 152 ( نوع الحكم في المرات الثالث54-2) رقم جدول

 154 ( مدة الحجز  في المرات الثالث55-2)رقم  جدول



 

 

 

 157 المرات الثالث( العمر عند دخول اإلصالحية في 56-2) رقم جدول

 159 )اإلصالحية( القضية في المرات الثالثنوع ( 57-2) رقم جدول

 161 المرات الثالث نوع الحكم )العقوبة( في( 58-2) رقم جدول

 162 ( مدة الحجز في المرات الثالث59-2) رقم جدول

 172 ( درجة تأثير بعض العوامل على دخول دار المالحظة )للمرة األولى(60-2) رقم جدول

اماال علاى دخاول دار المالحظااة   درجاة تاأثير بعاض العو   المتوساط الحسااابي ل ( 61-2) رقام  جادول 

 للمرة األولى

174 

العااودة لاادار المالحظااة )عاادة   التااي تاادفع إلااى   ( درجااة تااأثير بعااض العواماال   62-2)رقاام جاادول 

 مرات(

182 

العاودة لادار   التاي تادفع إلاى    درجاة تاأثير بعاض العوامال     ل المتوسط الحسابي( 63-2)رقم جدول 

 (عدة مرات)المالحظة 

184 

 188 درجة تأثير بعض العوامل واألسباب على دخول اإلصالحية )للمرة األولى( (64-2)رقم جدول 

درجاااة تاااأثير بعاااض العوامااال واألساااباب علاااى دخاااول  ل ( المتوساااط الحساااابي65-2جااادول رقااام )

 (للمرة األولى)اإلصالحية 

191 

 194 عودة لإلصالحية )عدة مرات(ال( مدى تأثير بعض العوامل واألسباب على 66-2)رقم جدول 

عاااودة المااادى تاااأثير بعاااض العوامااال واألساااباب علاااى  ل المتوساااط الحساااابي( 67-2)رقااام جااادول 

 (عدة مرات)لإلصالحية 

196 

 201 دار المالحظة وانشطة ( مدى االستفادة من برامج68-2) رقم جدول

 202 دار المالحظة وانشطة مدى االستفادة من برامجل المتوسط الحسابي( 69-2) جدول رقم

 203 ( مدى فاعلية البرامج واألنشطة  70-2) قمر جدول

 207 اإلصالحيات وأنشطةمدى االستفادة من برامج ( 71-2جدول رقم )

 208 اإلصالحيات وأنشطةمدى االستفادة من برامج ل ( المتوسط الحسابي72-2جدول رقم )

 209 ( مدى فاعلية برامج وأنشطة اإلصالحيات73-2)رقم جدول 



 

 

 

البيانيةفهرس األشكال 

 

 17 حسب المنطقةنزالء دور المالحظة  عينة: (A-) شكل رقم

 18 حسب المنطقة نزالء اإلصالحيات عينة: (B-) شكل رقم

 71 ( توزيع العينة حسب العمر-شكل رقم )

 73 ( ترتيب الحدث بين اخوته وأخواته2-2) شكل رقم

 74 لألحداث ( توزيع المستوى التعليمي-شكل رقم )

 75 حسب الحالة المهنية قبل الدخول لدار المالحظة األحداث( توزيع 4-2شكل رقم )

 77 مصدر الدخلتوزيع األحداث حسب ( -شكل رقم )

 78 الشهري   األحداث ( معدل دخل أسر-شكل رقم )

 80 حسب مكان اإلقامة قبل الدخول لدار المالحظة األحداث( توزيع -شكل رقم )

 81 توزيع األحداث حسب نوع سكن األسرة( -شكل رقم )

 83 سكن فيهيحسب مستوى الحي الذي  األحداث( توزيع -شكل رقم )

 84 حيازة السكن توزيع األحداث حسب( -شكل رقم )

 85 سرةاألوجود توزيع العينة حسب ( -شكل رقم )

 86 حدث في مسكن مشتركاألسرة المقيمين مع ال عدد أفراد( -شكل رقم )

 87 على قيد الحياةذا كانا إالمبحوثين وما  اوالد( -شكل رقم )

 88 ( الحالة االجتماعية لوالدي المبحوث 14-2)رقم  شكل

 89  األب بأكثر من زوجةمدى زواج   (15-2)رقم  شكل

 91   األب( عدد زوجات 16-2) شكل رقم

 92 نوالديل( المستوى التعليمي ل17-2) شكل رقم

 94 للوالدين( الحالة المهنية 18-2) شكل رقم

 96 الوالدينالعالقة بين  مط( ن19-2) شكل رقم

 97 الوالدينالعالقة بين  مطنل المتوسط الحسابي( 20-2) شكل رقم

 98 أسرهم  ( رأي المبحوثين في العالقة بينهم وبين أفراد21-2) شكل رقم

 99 رأي المبحوثين في العالقة بينهم وبين أفراد أسرهمل بيالمتوسط الحسا( 22-2) شكل رقم

مااا اذا كااان أحااد أفااراد األسارة أو أقااارب ساابق لهاام دخااول دار المالحظااة أو   (23-2) شاكل رقاام 

 اإلصالحية    

101 

 102 ( صلة القرابة )عند من قالوا نعم(  24-2) شكل رقم 

 103 ة أو اإلصالحيةدار المالحظ األصدقاء إمكانية دخول (25-2) شكل رقم



 

 

 

 105 في المرة األولى( العمر عند دخول دار المالحظة 26-2) شكل رقم

 109 حسب العمر نزالء اإلصالحيات ( توزيع عينة27-2) شكل رقم

 111 حسب المستوى التعليمي اإلصالحيات ( توزيع عينة28-2) شكل رقم

 112  هابل دخولق للعائدين لإلصالحيات( الحالة المهنية 29-2) شكل رقم

 114 حسب قطاع العملاإلصالحيات ( توزيع عينة 30-2) شكل رقم

 115 عند نزالء اإلصالحيات ( مصدر الحصول على الدخل31-2) شكل رقم

 117 لنزالء اإلصالحيات العائدين ( الدخل الشهري )تقريبا(32-2) شكل رقم

 118 لعائديننزالء اإلصالحيات ا ( مدى وجود ديون على33-2) شكل رقم

 120 العائدين اإلصالحيات ( سبب الديون على نزالء34-2)شكل رقم 

 121 عند عينة نزالء اإلصالحيات العائدين سكنال( مكان 35-2) شكل رقم

 123 عينة نزالء اإلصالحيات العائدين لدى مسكنال( نمط 36-2) شكل رقم

 124 نزالء اإلصالحياتذوي العود من  ( مستوى الحي الذي يقطنه37-2) شكل رقم

 125 العائدين عند نزالء اإلصالحيات ( نمط حيازة المسكن38-2) شكل رقم

 127 لنزالء اإلصالحيات العائدين ( عدد أفراد األسرة المقيمين في مسكن مشترك39-2) شكل رقم

 128 لعينة نزالء اإلصالحيات العائدين ( الحالة االجتماعية40-2) شكل رقم

 130 ( عدد مرات الزواج )لمن سبق له الزواج(41-2) شكل رقم
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صااادية مااع التطااور الااذي شااهدته المملكااة العربيااة السااعودية فااي المجاااالت االقت    

 ،كاالتكالياة  ؛واالجتماعية، حدثت تغيرات كثيرة في المجتمع نتج عنهاا بعاض السالبيات   

 ،والعناااأل األساااري ،وارتفااااع حااااالت الطاااالق ،والتفكاااأل األساااري ،والرشاااوة ،والبطالاااة

مماا أدى   ؛وغيرهاا مان المشاكالت االجتماعياة     ،وازدياد حاالت ذوي الظاروف الخاصاة  

 المجتمع.  إلى ارتفاع معدالت الجريمة في 

حاااد عاان جااادة الصااواب قاماات      ْنوحرصااًا ماان الدولااة علااى تقااويم وإصااال  م اا     

 ،وتقاويمهم  ،وتاأهيلهم  ،صالحيات ودور المالحظة لرعاياة الساجناء  بإنشاء عدد من اإل

 ليكونوا أعضاء صالحين.   ؛وإعادة دمجهم في المجتمع

 ،تأهيليااةويسااعى القااائمون علااى هااذا اإلصااالحيات إلااى تقااديم خاادمات الرعايااة ال 

واالجتماعيااة المتنوعااة لنزالئهااا، إال أنااه ماان المالحاا  أن نساابة ماان الناازالء يعااودون          

صاااالحيات ودور المالحظاااة مااارة ياااداعهم اإلإوياااتم  ،لجااانحهم الساااابقة بعاااد خاااروجهم 

 أخرى.

فارع المنطقاة    –سليمان الراجحي الخيرية بن هذا األمر دفع مؤسسة عبدالعزيز 

للدراسات والبحوث واإلعالم لدراسة هاذا الواقاع دراساة     لتكليأل مركز أسبار -الشرقية

للوقاااوف علاااى أوضااااع هاااذا اإلصاااالحيات ودور     ؛علمياااة منهجياااة موضاااوعية رصاااينة  

وماااادى وفائهااااا   ،وتقياااايم الخاااادمات واألنشااااطة والباااارامج التااااي تقاااادمها    ،المالحظااااة

حولهاا،  والتعرف على رأي النزالء  ،وتوفير سبل العيش الكريم لهم ،باحتياجات النزالء

وذلااأل لاادعم فعاليااة وكفاااءة الباارامج اإلصااالحية التااي تقااوم بهااا الدولااة لتقااويم ساالوك      

النااازالء، وللكشاااأل عااان أهااام األساااباب والااادوافع التاااي تااادفعهم للعاااودة للجريماااة بعاااد   
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خاااروجهم، وذلاااأل للخاااروج بمشااااريع عملياااة لمعالجاااة الظااااهرة، واالرتقااااء بأوضااااع         

 عودة النزالء لها بعد خروجهم.اإلصالحيات ودور المالحظة، والحد من 

ولين ؤا مااان المنهجياااات شاااملت اساااتطالع  راء المسااااساااتخدمت الدراساااة عااادًد

والبارامج المقدماة    ،والقائمين علاى اإلصاالحيات ودور المالحظاة حاول أوضااع النازالء      

 ء( للخبااراFocus Group Discussionلهاام، وحلقااة النقاااا النقاااا المركاازة )   

وناازالء  ،المالحظااة  ، وماانهج المساال بالعينااة لناازالء دور  والخبياارات فااي هااذا المجااال  

وقاااد خضاااعت كافاااة أدوات الدراساااة للتحكااايم العملاااي   ،اإلصاااالحيات مااان ذوي العاااود

 المتعارف عليه.  

وقااد واجااه المركااز صااعوبات بالغااة فااي الحصااول علااى الموافقااات الالزمااة ماان           

قعااة فااي اسااتكمال   الجهااات الحكوميااة المعنيااة لجمااع البيانااات، وصااعوبات لاام تكاان متو     

ا للمعاايير العلمياة المحاددة، ماا أدى     من العينات وفًقا  البيانات وفي استيفاء عدد كاٍف

صاالحيات ودور المالحظاة فاي كافاة المناامق المشامولة       إلى تكرار زيارات الباحثين لإل

صاااالحية أو دار مالحظاااة فاااي المنطقاااة  إبالدراساااة، واساااتكمال العااادد مااان أكثااار مااان   

 :التي تام جماع بياناتهاا فاي ثالثاة مادن هاي        ،في المنطقة الشرقية كما حصل ،الواحدة

 ،المديناة المناورة   :وحفر البامن، وكذلأل إضاافة مناامق أخارى مثال     ،والدمام ،الهفوف

    لم تكن في األساس من ضمن العينة المبدئية. ،وجازان ،وحائل ،وتبوك ،والباحة

افياة للنازالء ماان ذوي   وخلصات الدراساة إلاى نتاائج تناولات الخصاائم الديموغر      

العود، والجنل والجرائم الشاائعة، والعقوباات، وأساباب العاود، والعوامال الماؤثرة فياه،        

التااي يقتاار  تبنيهااا واألخااذ بهااا للحااد ماان  اااهرة      ،قتاارا  عاادد ماان التوصاايات  اوتاام 

وتحسااين الباارامج اإلصااالحية فااي الساجون ودور المالحظااة بالمملكااة. كمااا تاام   ،العاود 

أخاارى خاصااة  ةمنهااا خاصااة باادور المالحظااة، وثالثاا  ةامج عمليااة، ثالثاااقتاارا  سااتة باار

 .بنزالء اإلصالحيات
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Executive Summary 

 
 

تتنااااول هاااذا الدراساااة فوتاااين مااان ذوي العاااود للسااالوك المنحااارف: نااازالء دور         

( ساانة، وناازالء اإلصااالحيات   18هم عاان )المالحظااة ماان األحااداث الااذين تقاال أعمااار     

 ( سنة.  18)السجون( ممن تزيد أعمارهم عن )

وتنااااول موضاااوعها األساااباب التاااي تجعااال ذوي العاااود ال يساااتفيدون مااان بااارامج    

اإلصاااال  التاااي تقااادمها دور المالحظاااة واإلصاااالحيات. واساااتلزم ذلاااأل التعااارف علاااى      

ا، وناوع الجانل والجارائم التاي     خصائم ذوي العود ديموغرافيًّاا واجتماعيًّاا واقتصااديًّ   

دخلاوا مان أجلهااا دور المالحظاة واإلصااالحيات، وأناواع العقوبااات ومادتها، واألسااباب      

 والعوامل التي جعلتهم يعودون للسلوك المنحرف.

سااالوك لل الفوتاااين عاااودة أسااابابالتعااارف علاااى  تضااامنت أهاااداف الدراساااة كاااذلأل   

دور المالحظاااة  فااايواألنشااطة  الوضااع القاااائم للخاادمات والبااارامج   المنحاارف، وتقاااويم  

ماادى رضااا الناازالء عاان  ساالوك المنحاارف، ولل ة نزالئهماااصااالحيات للحااد ماان عااود واإل

ومعرفااة أوجااه القصااور فيهااا ماان وجهااة      ،الخاادمات والباارامج واألنشااطة المقدمااة لهاام   

، وتقاويم البارامج واألنشااطة ومعرفاة األكثار واألقال فائاادة؛ بغارج مار  باارامج        نظارهم 

عالجااة  ااهرة عالعااودع واالرتقااء بأوضاااع دور المالحظاة االجتماعيااة    لمقابلاة للتنفياذ   

مجموعااة ماان  إلااى ماار  الدراسااة قااد انتهااتو. ليهاااإصااالحيات للحااد ماان العااودة  واإل

 البرامج للحد من العودة للسلوك الجانل والجريمة.
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مان ذوي   مان نازالء اإلصاالحيات    (409) تم تطبيق الدراسة على عينة تتكون مان 

 هبماااا مجموعااا  ؛مالحظاااة مااان ذوي العاااود كاااذلأل  الر ود  فاااينااازياًل (155) و ،العاااود

 على أسس علمية.   منامق المملكة عدد منتم سحبهم من  ،من الفوتين (564)

اساتبيان لاذوي العاود    باساتخدام خماس أدوات هاي:    بياناات الدراساة    توقد جمع

ماااع  نااادوة تحاورياااة، واساااتبيان لاااذوي العاااود فاااي دور المالحظاااة، وصاااالحياتفاااي اإل

مقااابالت مااع  ، وصااالحياتاإل مااديريمقااابالت مااع  ، ومجموعااة ماان الخبااراء والخبياارات  

 دور المالحظة االجتماعية. مديري

 :يأتي ما الدراسة نتائجتضمنت 

  وفاايساانة(  18دور المالحظااة االجتماعيااة )أقاال ماان    ذوو العااود فااي يتشااابه 

، صائمسنة( في بعض السمات والخ 18صالحيات )من تزيد أعمارهم عن اإل

حااادرون مااان خلفياااات اقتصاااادية  ننسااابة كبيااارة مااان الفوتاااين ي حياااث اتضااال أن 

الاادخول  انخفاااج وهااو مااا أمكاان مالحظتااه فااي    ،تتساام بأنهااا هشااة   ،متشااابهة

مااان  نسااابة وارتفااااع ، والمسااااكن،حيااااء التاااي يقيماااون بهااااالشاااهرية، ونماااط األ

أحاد  العامال االقتصاادي متغيار مهام ك    يقيمون في بياوت مساتأجرة، ولهاذا فاإن     

 .أسباب السلوك المنحرف عند الفوتين

  ن أتفشااي الساارقة عنااد نااازالء دور المالحظااة االجتماعيااة، فااي حاااين        واتضاال

 ذوي العااود فااي  تاارويج المخاادرات كمصاادر دخاال حاال فااي موقااع متقاادم عنااد    

 .صالحياتاإل

 مفككاة مان أسار    جااءوا  ذوي العود في دور المالحظاة  نسبة ال يستهان بها من 

تتاراو    عازاب صاالحيات  ن غالبياة نازالء اإل  أر(، في حاين  هج /نفصالا /)مالق

ن إلااوح  وجااود نساابة ماان المطلقااين و  ، وقااد ساانة (34 -22)عمااارهم بااين  أ

ن الاازواج أمااا يعاازز فكاارة   ،صااالحياتكاناات غياار مرتفعااة بااين أوسااا  ناازالء اإل  
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ا ن الطاالق قاد يانعكس سالبً    أو ،المستقر قد يحد من العودة للسلوك المنحرف

 فرد.  على سلوك ال

 ن معظااام المبحاااوثين مااان الفوتاااين يفااادون مااان أسااار تتسااام    أ كشااافت الدراساااة

االسااتقرار العالئقااي، مااع وجااود  حيااث بمسااتوى متوسااط يمياال لالنخفاااج ماان  

لى وجود مشااحنات ومشااجرات قاد يكاون لهاا أثار       إنسب من الطرفين أشاروا 

 سلبي على سلوك الفوتين. 

 سنة تحت تأثير رفاق الساوء   (18)حداث أو من هم دون سن األ في حين يقع

بعد الخاروج   رفقة السيوةن عدم الفكاك من الحيث أبسبب تراخي دور األسرة، 

تحات تاأثير    يقعاون  صاالحيات نازالء اإل ، فاإن  من الدار يقود الحدث للعودة لهاا 

عالبطالااةع مقرونااا بتعااامي المخاادرات والحاجااة الماديااة؛ مااا ياادفعهم لتاارويج       

   ات لسد احتياجاتهم.المخدر

  ع مان األسااباب المهماة فاي العاود للسالوك المنحاارف،      ياالجتمااع الوصام  ع يعاد

ا ا قويًّا ساببً  عناد ذوي العاود فاي اإلصاالحيات يعاد      العامل االقتصاادي  كما أن 

تارويج المخادرات للحصاول علاى الماال.       إلاى يادفعهم  ما  ،في عودتهم للجريمة

ساالوكيات  يااانإلتن االضااطراب العالئقااي مااع األساارة والمحيطااين ياادفعهم  أكمااا 

 .لإلصالحيةمنحرفة تعجل بعودتهم 

   بينت الدراسة وجود قصور في البرامج المقدمة في دور المالحظة االجتماعياة

 ،خصاائيين االجتمااعيين  بسابب غيااب األ   باحترافياة صالحيات؛ فهي ال تقدم اإلو

البارامج الدينياة فاعلاة وخاصاة برناامج تحفاي         وعدم مناسبتها للنزالء، ومع أن

كمااال تعلاايمهم العااام إ يسااتطيعون الناازالءوأن صااالحيات،  ن الكااريم فااي اإلالقاار

 ن ما يقدم غير كاف.  أال إصالحيات، والعالي خالل وجودهم في هذا اإل
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 البااارامج  تلاااأل لاااى نقااام الخبااارة فاااي تقاااديمإ البااارامج واألنشاااطة يعاااود قصاااور

 لااى غياااب إضااافة إ ،واألنشااطة، وغياااب الاادعم المااادي المناسااب لكاال برنااامج      

، كمااا القطاااع الخااا  دعاام الشااراكة الفاعلااة مااع منظمااات المجتمااع األهليااة، و    

)مرحلة ما بعد األفاراج(، ماا    ضعأل برامج عالرعاية الالحقةع تعاني الفوتان من

 يعجل بعودتهم للسلوك المنحرف ضمن عوامل وأسباب أخرى.  

تصاميم  وقد مرحت الدراسة عدة توصيات في الوقاية والعالج والمتابعة، كما تم 

بارامج( تساااعد فااي حاال تطبيقهااا علاى تقلاايم فاار      6بارامج عمليااة قابلاة للتنفيااذ )  

 العود للسلوك المنحرف عند نزالء اإلصالحيات ودور المالحظة.
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هااذا الفصاال تعريااأل بموضااوع الدراسااة والمشااكلة ماادار البحااث، وأهمياااة         يقاادم  

ماااع تعرياااأل بالمصاااطلحات    ،تحقيقهااااإلاااى  التاااي تساااعى  األهااادافالدراساااة، وكاااذلأل  

 التي ترد في ثنايا الدراسة.والمفاهيم 

شاااهدته المملكاااة العربياااة الساااعودية فاااي مختلاااأل المجااااالت        ماااع التطاااور الاااذي  

المجتمع السعودي نتج عنهاا بعاض    علىاالقتصادية واالجتماعية، مرأت تغيرات كثيرة 

المشكالت االجتماعية التي عادة ما تصحب عملياات التحضار وعملياة انتقاال المجتماع      

مشاكالت قصارا   مجتمع حضري وأقل تجانسا. وليسات هاذا ال  إلى  البسيط والمتجانس

 اإلنسانية؛على مجتمعنا السعودي؛ فهي  اهرة عامة مرت وتمر بها جميع المجتمعات 

وهو ما نلحظه في المجتمع الساعودي فاي العقاود     - نه كلما زادت وتيرة التغيرإبل  -

زادت تلأل المشكالت وتعقدت مما يوجب التادخل العلماي لدراساتها وفحام      -األخيرة

د تكاون زياادة معادالت الجريماة واالنحرافاات السالوكية بعاض        مكنوناتها وأسبابها. وقا 

إلااى  يين والجهااات التااي تسااعى اإلصااالحتلااأل المشااكالت التااي تلفاات انتباااا المهتمااين و   

y  .يجاد مجتمع  من 
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أمار مبيعاي كظااهرة     هاو وجود الجريمة أيا كان نوعهاا  أن  يعتقد علماء االجتماع

زياااادة معااادالتها وتناااوع أشاااكالها     أن ؛ عااادااإلنساااانيةماثلاااة فاااي جمياااع المجتمعاااات    

واساااتحداث انماااا  جديااادة منهاااا هاااو ماااا يعاااد غيااار مبيعاااي. ومااان قاااراءة االرقاااام           

واالحصاااءات التااي تصاادرها الجهااات األمنيااة والضاابطية يلحاا  المتااابع زيااادة أعااداد         

مرتكبااي الساالوك المنحاارف والجاارائم وتنااوع الجاارائم األماار الااذي نااتج عنااه اكتظااا            

ن االنتحاار الاذي تجرماه جمياع الشارائع الساماوية والاذي لاام        إفا  الساجون. وفاوق ذلاأل   

ن إعداد حاالته مما يلفت االنتباا فاي المجتماع الساعودي فاي العقاود الماضاية، فا       أتكن 

عداد المنتحرين ومحاولي االنتحار في السنوات األخيرة قد أصبل أمرا مقلقا، أارتفاع 

عان حااالت انتحاار     -وربماا أكثار    -ذ ما فتوت الصحأل تطالعنا كال ياوم تقريباا بخبار     إ

وجود مشكالت اجتماعية أخارى تكاون ساببا فاي     إلى  سعوديين ووافدين؛ ما قد يشير

وقااوع االنتحااار وجاارائم أخاارى مشااابهة ممااا يسااتوجب الكشااأل عنهااا ماان خااالل أدوات  

 المنهج العلمي وعالجها في مرحلة الحقة أو على األقل الحد منها.

أشاار اللاواء منصاور     ،(هاا 1436)ت الجريمة لعاام  التقرير السنوي عن معدالوفي 

فااي الجريمااة عالميااا حسااب المؤشاارات ماان    (36)بااأن المملكااة تحتاال المرتبااة   التركااي

، نازوالً  (111)دولة، وتقييم المملكة حسب درجة سالم الساالمة الادولي     (147)ببين 

ها ألااأل نفااذ( 100)ماان الجاارائم الااا  (%95)ألااأل جريمااة ساانويا، وأن  (100)بواقااع 

من الجرائم المرتكبة تورمات بهاا المارأة، وتنوعات الجارائم ماا        (%7)سعوديون، وأن 

وقااد أوضاال  .باين جاارائم االعتااداء علاى الاانفس واالعتااداء علاى المااال بأشااكال مختلفاة    

أن العاصاااامة الرياااااج تتصاااادر جاااارائم ساااارقة المنااااازل والساااايارات      اللااااواء منصااااور 

ربة، وينبع فاي محاولاة التهدياد والقتال،     في االعتداء والمضا تتقدم واالختالس، وجدة

وتبوك في إمالق النار، والطائأل وينباع فاي الطعان، والقطياأل فاي جارائم الساطو، كماا         

أعلااان عااان ارتفااااع فاااي معااادالت جااارائم االعتاااداء علاااى الااانفس بالمملكاااة خاااالل عاااام       

٪(، وساجل مؤشار جارائم الطعان ارتفاعاا      7.7حيث سجلت ارتفاعًا بنسابة )  (ها١٤٣٥)

( جريمة لكل موة ألأل نسامة، فيماا ساجل مؤشار جارائم      11.4)إلى  ٪(117.2)بنسبة 
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( جريماااة لكااال مواااة ألاااأل  90.4)إلاااى  ٪(3.92االعتاااداء والمضااااربة ارتفاعاااا بنسااابة ) 

   (.م2015أكتوبر  15، 48)مجلة شؤون خليجية، العدد  نسمة

 لشاريعة ل تطبيقااً بالقصا   بعقوبة السعودية تعمل المملكة العربية أن معوبالرغم 

ن معادالت  أال إ ،هاذا العقوباة   وبالرغم من المطالبات الدولية بوقاأل تنفياذ   - اإلسالمية

رغام وجاود العقااب. وفاي معارج تحليلهاا ألساباب         ياذكر لام تحقاق انخفاضاا    الجريمة 

 ،والفقار  ،كالبطالاة  ؛ساباب إلاى جملاة مان األ    تفشي الجريمة أشارت المجلة في تحقيقهاا 

ي، شكالتهم، وعدم تنفيذ العقوبات الرادعاة، والتفكاأل األسار   عداد الوافدين ومأوزيادة 

دعااء العاام، وغيااب المتانفس للشاباب مان الجنساين.        وعدم كفاءة أجهازة التحقياق واإل  

جهاازة االمنيااة السااعودية بقضااايا االرهاااب ومكافحتااه فااي     ال األن انشااغأوياارى الاابعض  

عادد الجارائم األخارى    السنوات األخيارة قاد يكاون مان األساباب غيار المباشارة لتناامي         

ة العربياااة الحااارة )موقاااع الشااابكة  حساااب ماااا ورد فاااي تقريااار نشااارته الشااابكة االساااالمي  

 (.م7/10/2013لكتروني، اإل

وممااا يفاااقم الوضااع فيمااا يخاام الجاارائم وتنااامي أعاادادها هااو زيااادة عاادد ماان          

 -ن عادد هاؤالء   أصالحية وعقوبات؛ حيث إيعودون لممارستها رغم خضوعهم لبرامج 

(. م2013؛ المحيااذيأل، م2011)التااويجري،  .فااي ارتفاااع - عااض الدراساااتوحسااب ب

 اإلصاال  أسباب العود فذكرت أن منهاا: فشال بارامج    إلى  وقد أشارت بعض الدراسات

عالوصام االجتمااعيع   إلاى   ، والى البطالة، والبعض يعيدهااإلصالحياتوالتأهيل داخل 

ن بالرفض االجتماعي ومن ثم ما يجعلهم يواجهو اإلصالحياتالذي يالحق من دخلوا 

العااودة إلااى  - وربمااا ماارات -مااا ياادفعهم ماارة أخاارى  ،صااعوبة اناادماجهم فااي المجتمااع

للسلوك المنحارف، وأهام مان ذلاأل صاعوبة حصاولهم علاى عمال شاريأل بسابب الوصام            

السااالوك إلاااى  - وتحااات وماااأة الحاجاااة   - وساااجل الساااوابق ماااا يقاااد يااادفعهم قساااراً    

 المنحرف.  

النساابة ة للجريمااة فااي صااورة جليااة فااي الماادن الكباارى ذات  وتباارز مشااكالت العااود

دة الحضرية العالية؛ حيث العالقات االجتماعية التي تتسم بالثانوية والالتجاانس، وسايا  

 فاقمها االوضاع االقتصادية الضاغطة في المدن.  القيم المادية والفردية التي ت
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رقاام ارتفااع أعادادهم    الجاانحين الاذين تباين اال    األحاداث علاى   ذاتاه  األمر وينطبق

ومان ثام ارتكااب سالوكيات منحرفاة تنتهاي        ،في المدن، ونزوعهم نحو العنأل والجريماة 

ن هذا الظواهر الباثولوجية لم تكن ملموسة بصاورة واضاحة   إدور المالحظة. إلى  بهم

فااي العقااود الماضااية؛ ربمااا بساابب بسااامة المجتمااع التقلياادي وشاادة تماسااكه، وقلااة        

وتاوجييهم التوجياه    ،فيه، وقدرة األسر على ضبط سالوك أفرادهاا   الضغو  االقتصادية

 السليم الذي يراعي مصلحة المجتمع وتماسكه.  

ن  اااهرة العااودة لممارسااة الجريمااة واالنحااراف تسااتوجب الكشااأل عاان جوانبهااا     إ

وأبعادها المختلفة؛ كسمات العائادين وخصائصاهم، وخلفيااتهم، ودوافاع عاودتهم، وماا       

شاااخيم الظااااهرة، وياااتم ذلاااأل مااان خاااالل أدوات المااانهج العلماااي    يمكااان القياااام باااه لت 

 واالستقصاء الميداني للوقوف على المشكلة عن كثب ومحاولة تقديم الحلول لها.

تنفيااذ عقوبااات السااجن واالحتجاااز لماان أدينااوا   توجااد جهتااان حكوميتااان تتوليااان 

 ،ع )الساااجون(صاااالحياتاإلوع ،عدور المالحظاااة ع بجااارائم وانحرافاااات سااالوكية هماااا

تأخذ أنظماة المملكاة   ، حيث الحق فصلوالتي سنعرفها ضمن مصطلحات الدراسة في 

إداناتهم، وتقارر احتجاازهم؛     تفي االعتبار أعمار مرتكبي الجرائم والمخالفاات ممان تما   

هم بدور المالحظة التي تعمل تحت مظلاة  إيداعسنة يتم  (18)عمارهم عن فمن تقل أ

ن مان  أبغارج اصاالحهم وتاأهيلهم. غناي عان الاذكر        نمية االجتماعياة العمل والتوزارة 

فهااو ،  (delinquent) جااانل (juvenile)ساانة يعاماال كحاادث   (18)عاان  عماارا يقاال

يداعاه  إقرب لرعاية األسرة والمحيطين به؛ ما يعناي صاعوبة   أرشاد إرعاية وإلى  بحاجة

 -فاأنهم   (18)م عان  في مثل هذا السان. اماا مان تزياد أعمااره      اإلصالحيةالسجن أو 

 اإلصاااالحياتياااداعهم بإوبالتاااالي ياااتم   ،يعااادون باااالغين  - وحساااب اللاااوائل النظامياااة  

)السجون( لقضاء العقوبة والتي تكون عادة فترة احتجاز تطول أو تقصار حساب ناوع    

 ودرجة الجرم المرتكب.  
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خصاائيين االجتمااعيين   المالحظة فإنها تتوفر على عادد مان األ   دوريتعلق بوفيما 

ن باادور مهاام وحيااوي فااي عااالج وتأهياال المااودعين بغاارج      والنفساايين الااذين يقوماا  و

عضااااء صاااالحين فاااي المجتماااع، ياااتم كاااذلأل تاااوفير جمياااع      ألكاااي يعاااودوا   ،صاااالحهمإ

حتااى ال  ،فينخرمااون بالدراسااة النظاميااة تمامااا كغياارهم  ،احتياجاااتهم كالحاجااة للتعلاايم

مشاكالتهم مساتقبال فاي حاال     تؤثر فترة احتجازهم على وضعهم الدراسي ما قد يفااقم  

ودورات تدريبياة يقاوم عليهاا     ،رشاادية إانقطاعهم عن الدراسة. كماا يخضاعون لبارامج    

متخصصون، وبرامج محاضارات دينياة وتثقيفياة. وكال ذلاأل بهادف تاأهيلهم واكساابهم         

تكاااون الجااانل  أن  المهاااارات الالزماااة التاااي تمكااانهم مااان االساااتمرار فاااي حيااااتهم دون      

 فاي المجتماع مارة أخارى. وينطباق      ا تعاوق انادماجهم  ا أسابابً ها تكبووالمخالفات التي ار

رغام وجاودهم فاي    وفهام   ،)الساجون(  اإلصاالحيات علاى الاذين يقيماون فاي     ذاتاه  األمر 

يخضعون لبرامج تأهيل وتدريب مهناي وتشاغيل ومحاضارات ثقافياة      هم نهمإف -السجن

د خااروجهم ماان  ودينيااة تمكاان الجااادين ماانهم ماان معااادوة حياااتهم بصااورة مبيعيااة بعاا     

(. وحساب اللاواء د. علاي الحاارثي     هاا 1437السجن )موقع المديرية العامة للسجون، 

مان   بعد خروج الساجين  اإلصالحيةنه ينتهي دور السجن أو إ)مدير السجون سابقا( ف

العماال والتنميااة   ملااق سااراحهم ماان قباال وزارة   أنااه يااتم متابعااة ماان    إال أ، اإلصااالحية

بهاادف مساااعدتهم فااي عمليااة االناادماج  لرعايااة السااجناء واللجااان الومنيااة االجتماعيااة

 3االجتماااااااعي، وممارسااااااة حياااااااتهم بصااااااورة مبيعيااااااة )موقااااااع صااااااحيفة الجزياااااارة،   

  (.ها7/1430/

هناااك ماان يعااودون لممارسااة الجريمااة واالنحااراف رغاام خضااوعهم       فااإن مااع ذلااأل  

وباات  لتنفياذ عق  اإلصاالحيات هم بادور المالحظاة و  إياداع لبرامج تأهيلياة ومان ثام يعااد     

وجاااود قصاااور فاااي البااارامج التأهيلياااة فاااي دور  إلاااى  جديااادة، األمااار الاااذي قاااد يشاااير 

، أو أنهاام يعااودون لممارسااة الجريمااة بساابب مشااكالت أخاارى  اإلصااالحياتالمالحظااة و

ن هناااك رسااة حياااة مبيعيااة. وغنااي عاان الااذكر أ تحااد ماان اناادماجهم فااي المجتمااع ومما

ومنهاا ماا هاو     ،منهاا مااهو ديناي    ،ظاة ودور المالح اإلصاالحيات برامج متعددة تقام في 

بغرج اشاغال وقات فارا     وذلأل مهني ونفسي، ومنها ما هو تأهيل  ،ترفيهي واجتماعي
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النزالء وتاأهيلهم للخاروج واالنخارا  فاي الحيااة االجتماعياة للحاد مان فار  عاودتهم           

عكااس ذلااأل؛ أي عاادم االسااتفادة الكاملااة إلااى  ن المعطيااات األوليااة تشاايرأال إللجريمااة، 

هذا البارامج. ويشاكل هاذا األمار جازء أساسايا مان الدراساة بحياث يتسانى تقاويم             من

 البرامج القائمة واقترا  ما يمكن تنفيذا في ضوء نتائج البحث.

نتباااا مااا لإل ملفتااة  اااهرة فااادة ماان الباارامج المتاحااة للتأهياالوتعااد مسااألة عاادم اإل

شاأل عان أساباب    للك ؛يشي بوجود خلل ما يساتوجب الفحام والدراساة بمانهج علماي     

ماان الدراسااات التااي تناولاات هااذا  ان هناااك عاادًدإفاا األماار حقيقااةفااي العااود للجريمااة. و

الفوااة ، والدراسااة التااي نحاان بصااددها سااتركز علااى فوتااين: عاادة الموضااوع ماان جوانااب

ل مماان يااتم إيااداعهم باادور المالحظااة، والفوااة ساانة أو أقاا (18)ماان هاام بساان األولااى: 

ممان عاادوا    اإلصاالحيات ياداعهم ب إسنة وياتم   (18)عمارهم عن أممن تزيد  :خرىاأل

للجريمة من الفوتين. وستسعى الدراسة لتحقيق عدد من االهداف تادور حاول أساباب    

سايتم بهاذا الخصاو     ووالجريمة عند البالغين.  ،العود للسلوك الجانل عند األحداث

قاتهم  التعرف على سامات وخصاائم الفوتاين ديموغرافياا واجتماعياا واقتصااديا، وعال      

، اإلصاالحيات بالمحيطين بهم، ونوع القضايا التاي أودعاوا مان أجلهاا دور المالحظاة و     

ومااادى  اإلصاااالحياتومعرفاااة البااارامج واألنشاااطة المقدماااة لهااام فاااي دور المالحظاااة و   

فادتهم منهاا. وساتنتهي الدراساة بمجموعاة مان المقترحاات والبارامج فاي ضاوء نتاائج           إ

 العودة للسلوك الجانل والجريمة.   الدراسة تتجه نحو مر  حلول للحد من

االهميااة العلميااة للدراسااة فااي الكشااأل عاان أسااباب العااود للجريمااة      إلااى  باالضااافة

ن للدراسااة أهميااة تطبيقيااة تتمثاال فااي فحاام الباارامج   إواثااراء هااذا الجانااب معرفيااا، فاا 

ن ثام محاولاة   وما  اإلصاالحيات واالنشطة التأهيلية المقدمة للنزالء في دور المالحظاة و 

تقييمها ومعرفة أوجه القصور فيها، بغرج مر  رؤية حول ما يفترج القياام باه ومان    

ثام اقتارا  المفياد مان البارامج وسابل تنفيااذها. يعتماد األمار علاى ماا سايتم الحصااول            

عليااه ماان بيانااات ماان عينااة الدراسااة والمقااابالت مااع المسااؤولين فااي دور المالحظااة          
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عااض الخبااراء االجتماااعيين والتربااويين والعاااملين فااي   ومااا ساايدلي بااه ب  اإلصااالحياتو

ن أهمياة الدراساة   إ :يمكان القاول  ومجال تأهيل النزالء في القطااعين موضاع الدراساة.    

صاااال  وضاااع بااارامج وأنشاااطة دور المالحظاااة    إتكمااان فاااي جانبهاااا التطبيقاااي بغااارج    

 .اإلصالحياتو

 األحاداث ممارساة الجناو  عناد    إلى  أسباب العود التعرف علىإلى  تهدف الدراسة

أوضااااع نااازالء دور   يساااتوجب ذلاااأل معرفاااة  والجريماااة عناااد الباااالغين.   إلاااى ارتكااااب  و

ة الباارامج والخاادمات  ورأيهاام فااي ماادى فاعلياا   ،كااذلأل ناازالء اإلصااالحيات و ،المالحظااة

 والجارائم  الجانل إلاى   تقويم سلوكهم وحمايتهم مان العاود  التي تهدف إلى المقدمة لهم 

وذلااأل للخااروج بمشاااريع عمليااة لمعالجااة الظاااهرة، واالرتقاااء بأوضاااع    ،وهاااالتااي ارتكب

. ويتفاارع عاان الهاادف  العااودماان  اااهرة  الحاادبالتااالي ، واإلصااالحياتو دور المالحظااة

 التالية: الفرعية األهداف للدراسة العام

معرفااة الخصااائم )الساامات( الديموغرافيااة واالجتماعيااة واالقتصااادية لناازالء     (1

 .اإلصالحياتو دور المالحظة

التعرف على األسباب والدوافع التي تدعو األحداث في دور المالحظة ونازالء    (2

 .هاللعودة للجنل والجرائم بعد خروجهم من اإلصالحيات

التعاارف علااى الوضااع القااائم للخاادمات والباارامج واألنشااطة التااي تقاادمها دور        (3

حاد مان   للو لدمج النزالء في المجتماع بعاد خاروجهم    اإلصالحياتالمالحظة و

 عودتهم للجنل والجرائم.

التعرف على مدى رضا النزالء عن الخدمات والبرامج واألنشطة المقدماة لهام     (4

 ومعرفة أوجه القصور فيها من وجهة نظرهم.

الخااروج بمشاااريع عمليااة قابلااة للتنفيااذ لمعالجااة  اااهرة عالعااودع واالرتقاااء         (5

 اليها.للحد من العودة  اإلصالحياتو بأوضاع دور المالحظة
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حياث   (،descriptive study)تنادرج هاذا الدراساة ضامن الدراساات الوصافية       

بعااد قضاااء العقوبااة: أساابابها والحلااول     يااتم وصااأل  اااهرة العااود للساالوك المنحاارف    

 (،social survey). وتو أل الدراسة مانهج المسال االجتمااعي بالعيناة     المناسبة لها

 اإلصاالحيات مجموعة أخرى من نزالء دور المالحظة و مجموعة من نزالءوذلأل ببحث 

 منامق المملكة. وقد سحبت العيناة مبقاا العتباارات علمياة يارد تفصايلها       عدد منفي 

. كمااا تاام تو يااأل عاادة أدوات لجمااع البيانااات الضاارورية لإلحامااة بالظاااهرة   فيمااا بعااد

ن  ااهرة  ما  تسهم فاي الحاد   نأبهدف تصميم برامج ونشامات يؤمل في حال تطبيقها 

 العود للسلوك المنحرف.

ذواس زني:ذذ:ذ جمنعذاسة اتيأواًل
)الساجون( فاي    اإلصاالحيات يشمل مجتمع الدراساة جمياع نازالء دور المالحظاة و    

سانة   (18-7)المملكة العربياة الساعودية. تضام دور المالحظاة مان تقاع اعماارهم باين         

ساااعوديين  ن( مااا9,010)حااادثا مااانهم  (10,746)مااان الاااذكور ويبلاااه عاااددهم زهااااء 

ا للمالحظاة االجتماعياة   داًر (17)يتوزعاون فاي    ،سعوديينالغير من  (1,636)مقابل 

(. وقااد تاام  هااا1436، تقرياار العماال والتنميااة االجتماعيااة  فااي منااامق المملكااة )وزارة 

عااادد كبيااار مااان بعاااد اساااتبعاد مااان دور المالحظاااة  نااازياًل (155)ساااحب عيناااة بلغااات 

رو  البحاث، كالاذين دخلاوا الادار مارة واحادة، أو       التي ال تنطبق عليها شا  االستبانات

المملكااة جغرافيااا )شاامال، شاارق،     أقاااليمتمثياال  وتاام ،أصااحاب االسااتبيانات الناقصااة  

: اإلقلايم األوساط  مدن شملت في حيث تم سحب العينة من عدة  وسط، جنوب، غرب(

 : مكااةاإلقلاايم الغربااي االحساااء وحفاار البااامن؛ وفااي   و الاادمام الشاارق: الرياااج؛ وفااي 

بهاااا وخمااايس مشااايط  أو ،المكرماااة وجااادة والمديناااة المناااورة؛ وفاااي الجناااوب: الباحاااة    

وتبوك. وقد تم اختيارالمادن الماذكورة    ،وحائلسكاكا، : المملكة زان؛ وفي شمالاوج

بسبب توفرها على دور مالحظة اجتماعية، وألن عدد العائادين لادور المالحظاة قليال     

 في المدن المذكورة.دار مالحظة  (14)مما حتم سحب العينة من 
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نحاااااااو  فيبلاااااااه )الساااااااجون( فاااااااي المملكاااااااة  اإلصاااااااالحياتعااااااادد نااااااازالء  مااااااااأ

صااااااالحية رئيسااااااة فااااااي  إ (15)ماااااان الجنسااااااين يتوزعااااااون فااااااي   ناااااازياًل (47,000)

 ،نزيااال ساااعودي  (23,000)بعاااض الساااجون الفرعياااة، مااانهم    إلاااى  ضاااافةإ ،المملكاااة

 ماااااان (%7)نزياااااال ماااااان الوافاااااادين. وتشااااااكل النساااااااء مااااااا نساااااابته      (24,000)و

مجماااوع النااازالء حساااب البياناااات الرسااامية وحساااب ماااا أدلاااى باااه مااادير عاااام مصااالحة  

الساااااااااااجون لصاااااااااااحيفة الريااااااااااااج )موقاااااااااااع صاااااااااااحيفة الريااااااااااااج اإللكتروناااااااااااي،   

 (80)بواقاااااع  ء،الناااااز (409)هاااااا(. وقاااااد تااااام ساااااحب عيناااااة بلغااااات      17/3/1434

. مااااادن (7)صاااااالحيات فاااااي  إ (8)وذلاااااأل مااااان  إقلااااايم جغرافاااااي،  مااااان كااااال   نااااازياًل

والشاااارق: الاااادمام،   .والملااااز ،صااااالحيتين فااااي الحااااائر ضاااام إ، وت)الوسااااط: الرياااااج 

خمااااااايس مشااااااايط؛ الشااااااامال: وبهاااااااا، أالجناااااااوب: و .الغااااااارب: جااااااادةو .حساااااااء واإل

عينتاااااااااااي دور المالحظاااااااااااة   (B-1)و (A-1) نويوضااااااااااال الجااااااااااادوال (. ساااااااااااكاكا

 .منامقياا متوزيعهو واإلصالحيات

 

 ( A-)رقم جدول 

 حسب المنطقةنزالء دور المالحظة  عينة

 النسبة )%( كراراتالت المنطقة

 27.1 42 الوسطى

 14.8 23 الغربية

 10.3 16 الشرقية

 25.2 39 الشمالية

 22.6 35 الجنوبية

 100.0 155 اإلجمالي
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 (A-) شكل رقم

 حسب المنطقةنزالء دور المالحظة  عينة

 

 

 ( B-)رقم جدول 

 حسب المنطقة اإلصالحياتنزالء  عينة

 %(النسبة ) التكرارات المنطقة

 20.3 83 الوسطى

 21.3 87 الغربية

 20.0 82 الشرقية

 19.8 81 الشمالية

 18.6 76 الجنوبية

 100 409 اإلجمالي
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 ( B-) شكل

 حسب المنطقة نزالء اإلصالحيات عينة

 
ذ

ذ::ذأدواتذجنعذاس ززنزتثزنزًز
مان جهاة، ومان     الدقاة أكثر من أداة في جمع البيانات بهدف زياادة   الدراسة و فت

 أحاد أهاداف الدراساة    نأسايما  مكانية التعويل علاى النتاائج وال  إجهة أخرى للتأكد من 

هااو اقتاارا  باارامج وأنشااطة جدياادة للحااد ماان العااود للساالوك المنحاارف. وياارد أدناااا     

 ألدوات جمع البيانات:   لتفصي

 الخاص بنزالء دور المالحظة: االستبيان -1

صااياغة اسااتبيان   هاادفبذهني الااعصااأل لاجلسااات  عاادد ماان  العلمااي فريااقالعقااد 

سانة. وباالنظر ألهاداف     (18-7)عماارهم باين   أخا  بنزالء دور المالحظاة ممان تقاع    

 .  عدة محاور الدراسة فقد تم تقسيم االستبيان

بيانااات أوليااة )ديموغرافيااة واجتماعيااة واقتصااادية( تحاادد   :يشاامل المحااور األول

 ة واالقتصادية.  وعن أسرته و روفها االجتماعي ،ومعلومات عنه ،سمات النزيل
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فشامل ماا ورد فاي الهادف الثااني للدراساة والخاا  بالقضاية          :ما المحور الثانيأ

 وعدد مرات العود وأسبابه،   ،المودع من أجلها في دار المالحظة

ومرئياات النزيال تجاههاا،     ،بعض العوامل المؤثرة فاي العاود   :شمل المحور الثالث

عاادة دمجاه   إصاالحه و إياراد منهاا    يالدار التا وأخيرا تقييم النزيل للبرامج المقدمة في 

 في المجتمع.  

وقااد ذياال االسااتبيان بعاادد ماان االسااولة المفتوحااة بهاادف تالفااي أي احتمااال فااي       

سااولة المغلقااة. وقااد  نقاام البيانااات، وإلعطاااء النزياال فرصااة لقااول مااا لاام ياارد فااي األ    

ن صااغار ن الفوااة المسااتهدفة ماا أروعااي فااي االسااتبيان بسااامة اللغااة ووضااوحها بحكاام    

اساتبيانا   (250)وقاد تسانى جماع نحاو      جابة عناه دون عنااء.  بحيث يمكنهم اإل ،السن

، اساتبيانا  (155)من منامق المملكة المختلفة كان الصاالل منهاا للمعالجاة االحصاائية     

لاام  العماال والتنميااة االجتماعيااة  ن العاادد الكلااي للعائاادين حسااب بيانااات وزارة   علمااا أ

 حدثا. (430)يتجاوز 

 )السجون(: اإلصالحياتيان الخاص بنزالء االستب -2

. وقااد اشااتمل )السااجون( اإلصااالحياتتاام تصااميم اسااتبيان موسااع خااا  بناازالء  

تتطااابق مااع أهااداف الدراسااة. وقااد جاااء القساام األول ماان األسااولة     عاادة علااى محاااور

ليغطااي البيانااات األوليااة )ساامات النزياال اجتماعيااا واقتصاااديا( ومعلومااات عاان أساارته    

 اإلصاالحية  روف نشأته. وقسام مان األساولة خصام للقضاية التاي دخال        و ،و روفها

و ااروف حجاازا وعاادد ماارات العااود. وشاامل قساام  خاار العواماال التااي لهااا   ماان أجلهااا،

ذلأل مجموعاة مان األساولة     ىتأثير في عودة المبحوث لإلصالحية بعد خروجه منها. تل

لتأهيال الناازالء   صاالحية اإلالغارج منهاا تقيايم النزياال للبارامج واألنشاطة التاي تقاادمها       

وماان ثاام اعااادة دمجهاام فااي المجتمااع. وانتهااى االسااتبيان بعاادد محاادود ماان االسااولة         

المفتوحااة لتالفااي أي قصااور ممكاان فااي االسااولة المغلقااة. وقااد روعااي فااي االسااتبيان        

 بسامة ووضو  اللغة لتمكين المبحوث من االجابة عنه دون عون.  

)اسااتبيان دور  فااة بااين االسااتبيانينوجااود فااروق مفيإلااى  نشااير بهااذا الخصااو و

وماان جهااة   ،مراعاااة ألعمااار المبحااوثين ماان جهااة     (اإلصااالحيات المالحظااة واسااتبيان  
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للمراجعاة الدقيقاة    انوقد خضع االساتبيان  أخرى الختالف القضايا و روف كل قضية.

وللتأكاد   ،والتبوياب  اللغوياة  عادة الصاياغة عادة مارات بهادف تالفاي عياوب الصاياغة       إو

عقاد بهااذا الخصااو   وقااد ولة المدرجااة تقايس بالفعاال مااا خصصات لقياسااه.   ساان األما 

 .أربع جلسات عصأل ذهني لمراجعة االستبيانين

 تحكيم االستبيانات: -3

عضااااء متخصصاااين فاااي علااام الجريماااة أمااان قبااال ثالثاااة  االساااتبيانين تااام تحكااايم 

 تتما  جامعاة الملاأل ساعود   فمان   ؛والدراسات الجنائية من أساتذة الجامعات المعاروفين 

، م بعلم الجريماة واالنحاراف  تخ، وهو ماالستعانة بالدكتور حميد بن خليل الشايجي

االسااتعانة بالاادكتور ناصاار باان    تاالسااالمية تماا  مااام محمااد باان سااعود  اإلجامعااة وماان 

مان  ، وم بعلام االجتمااع الجناائي ومنهجياات البحاث العلماي      تمحمد المهيزع وهاو مخا  

السااتعانة باااللواء دكتااور سااعد باان محمااد     ا تتماا جامعااة األمياار نااايأل للعلااوم األمنيااة   

ضاااهم لمزياااد مااان   بعإلاااى  المحكماااين والرجاااوع  بمالحظاااات وتااام األخاااذ . الشاااهراني

ين بعااد ورود مالحظااات  صااياغة االسااتبيان  عااادةإ تيضااا . وفااي مرحلااة الحقااة تماا   اال

الاادكتور ناصاار المهياازع لمزيااد ماان التأكااد،   علااى  عرضااهما ماارة أخاارى ثاام المحكمااين 

   خصصا لقياسه. وأنهما يقيسان ما

 دليل مقابلة مدراء دور المالحظة. -4

تااام تصاااميم دليااال مقابلاااة لمااادراء دور المالحظاااة. وقاااد كاااان الااادليل مااان ناااوع     

المقاابالت التاي   إلاى   ونشير بالمقنناة   (،structured interview)المقابالت المقننة 

هاي  و ،ساساية تتضمن أسولة محددة سالفا بحياث يكاون التركياز علاى قضاايا البحاث األ       

دلياال  اشااتملخصااائم العائاادين وأسااباب عااودتهم ومقترحااات الحااد ماان العااود. وقااد  

 أسولة أساسية تغطي الموضوعات التالية: ةعلى سبع المقابلة

 سمات وخصائم العائدين للسلوك المنحرف. -

 نمط السلوك المنحرف عند العائدين. -

 أسباب العودة للسلوك المنحرف. -
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 برامج التأهيل المتاحة. -

 األكثر فائدة.البرامج  -

 البرامج األقل فائدة. -

 مقترحات للبرامج األكثر جدوى. -

 .اإلصالحياتمقابلة مدراء  دليل -5

 اإلصااااالحياتمقابلااااة لماااادراء دور   ياااالفقااااد تاااام تصااااميم دل  نساااافه االساااالوبوب

اشااتمل علاااى  و ،أساالفنا )السااجون(. وكااان الاادليل ماان نمااط المقااابالت المقننااة كمااا         

فاي   األخاذ دت فاي مقابلاة مادراء دور المالحظاة ماع      التاي ور  نفساها  ساسيةالمحاور األ

 وشملت المقابالت المحاور التالية: ن الفوتين المبحوثتين.ياالعتبار الفروق ب

 سمات وخصائم العائدين للجرائم. -

 نمط الجريمة. -

 أسباب العودة للجريمة. -

 .اإلصالحياتبرامج التأهيل المتاحة في  -

 البرامج األكثر فائدة. -

 ائدة.البرامج األقل ف -

 حول البرامج األكثر فائدة. اإلصالحياتمقترحات نزالء  -

 مددا الخبددراء  (focus group sessions) الندددوا التحاوريددة المر ددزا   -6

 والخبيرات:

 مماان راء وخبيااراتخباا (10) ناقشااةالمركاازة م الناادوات التحاوريااة تضاامن دلياال  

 ، وبعضاااهم أكااااديميون مااان تخصصاااات األحاااداثمجاااال رعاياااة  يعملاااون فاااي عملاااوا و

 ،وكذلأل القطاع األمني ،جراممختلفة؛ كالتربية، وعلم النفس، وعلم االجتماع، وعلم اإل

شمل المحاور االساسية للدراساة التاي أوردناهاا فاي عارج      ي مركز نقاا بؤريوعمل 

أدوات جمع البيانات في الفقرة الثانية. تم بهاذا الخصاو  اماالع الخباراء علاى نتاائج       

وثين والمقاابالت التاي جارت ماع مادراء دور المالحظاة       نات التي جمعات مان المبحا   االبي
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فبرايااار  (24)ربعااااء الموافاااق  النااادوة المركااازة ياااوم األ  وقاااد عقااادت   .اإلصاااالحياتو

وحتاى   (7)في مقر مركاز أسابار للدراساات والبحاوث واالعاالم مان السااعة         (م2016)

باب أسا  حاول  والخبيارات  مرئياات الخباراء   التعارف علاى  النادوة إلاى   هادفت   مساء. (9)

الباارامج واألنشااطة التااي يمكاان    و والبااالغين، األحااداثالعااود للساالوك المنحاارف عنااد    

خطاوات تنفيذياة فاي هاذا     إلاى   تو يفها للحد من العاود للسالوك المنحارف، والوصاول    

وقاد ضامت النادوة صافوة مان الخباراء ممان لهام بااع فاي            الجانب المهم من الدراساة. 

 على النحو التالي: العمل األمني واالجتماعي واالكاديمي وهم

 .اللواء دكتور علي الحارثي، مدير عام مصلحة السجون سابقا 

 .اللواء دكتور سعد الشهراني، جامعة نايأل العربية للعلوم االمنية 

   ماان الفكااري بااوزارة الداخليااة  إدارة األالاادكتور عباادالرحمن الهاادلق، ماادير عااام

 ومستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

 العماال  والمساانين بااوزارة األحااداثوسااأل الساايالي، ماادير عااام رعايااة سااتاذ ياأل

 .والتنمية االجتماعية

 والتنميااة االجتماعيااة  العماال حسااان ميااب، ماادير سااابق لفاارع وزارة   األسااتاذ إ 

 سالمية.، ونائب مدير هيوة االغاثة اإلبمنطقة مكة المكرمة

  جامعااة الملااأل الاادكتور حميااد الشااايجي، وكياال كليااة انداب للشااؤون االداريااة ب

 سعود وأستاذ علم االجتماع الجنائي.

  الااادكتور حساااين الحكماااي، وكيااال كلياااة انداب بجامعاااة الملاااأل ساااعود لشاااؤون

 ستاذ الخدمة االجتماعية.  الجودة وأ

 .الدكتورة سلوى النقلي، عميدة كلية البنات بجامعة اليمامة، واستاذ التربية 

    ائية بجامعااة الملااأل  ات النسااالاادكتورة الجااازي الشاابيكي، عمياادة مركااز الدراساا

 ستاذ الخدمة االجتماعية.  سعود سابقا، وأ

 ساااتاذ علااام الااانفس بجامعاااة األميااارة ناااورة بنااات      أعائشاااة حجاااازي،   ةالااادكتور

 عبدالرحمن.
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وقد أدار الندوة كل من االستاذ الادكتور عبادالرحمن العنااد المستشاار المشارف      

خالااد الرديعااان أسااتاذ علاام    دارة الدراسااات والبحااوث بمركااز أساابار، والاادكتور  إعلااى 

 للدراسة. والباحث الرئيسياالجتماع 

 

ذ:ذت عزسذاس ززنزتذ)اسكنزيذواسكزفزي(ثزسثًز
بيانات الدراسة كمية وكيفياة )نوعياة( فقاد خضاعت البياناات الكمياة والتاي        أن  بما

االحصااائية علااى برنااامج الحزمااة    جمعاات فااي المرحلااة األولااى )االسااتبيانين( للمعالجااة   

جاراءات المعماول   وهاي اإل  ،وذلأل الساتخراج النساب والتكارارات    ،(SPSSة )حصائياإل

 تبهاااا لترجماااة البياناااات الكمياااة وتفسااايرها. اماااا البياناااات الكيفياااة )النوعياااة( فقاااد تمااا

 ناااادوة التحاوريااااةوال، اإلصااااالحياتمراجعااااة المقااااابالت مااااع ماااادراء دور المالحظااااة و 

ماع أهاداف الدراساة وتجياب عان       ثام تفريغهاا وتبويبهاا بصاورة محااور تلتقاي       ،المركزة

تساااؤالتها. كااان الهاادف ماان ذلااأل هااو الخااروج بااانراء واالفكااار والمقترحااات األكثاار         

ماا تام   إلاى   ضافةإ، شيوعا التي أدلى بها المدراء والخبراء لتكون ضمن نتائج الدراسة

 .ذاته الموضوعتراحات جاءت في دراسات تناولت االمالع عليه من اق

ماار النظاري للدراساة ويشامل مفاهيمهاا االساساية،       القاادم اإل ونتناول في الفصال  

 ليها.إمر المرجعية والنظرية التي تستند واال
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وبعااض الدراسااات السااابقة ذات   ،ساساايةاول هااذا الفصاال مفاااهيم الدراسااة األ يتناا

العاااودة للسااالوك المنحااارف. العالقاااة بموضاااوع البحاااث، والتفسااايرات النظرياااة لظااااهرة 

الفصاال هااو ربااط موضااوع الدراسااة باااألمر المرجعيااة بحيااث تكااون     هااذا الغاارج ماانو

 مكملة لما قبلها من دراسات مماثلة. ةدراسال

 اس  دذسعجريني فه مذ: 

ورة بالغاة؛ فهاي تعناي عادم االساتفادة مان البقااء        خطا  للجريمة تمثل  اهرة العودة

التي أصبحت تاؤرق   القضية وهي تعني الوقوع في الجريمة مرة أخرى؛ ،اإلصالحيةفي 

. وبسابب  ياة وتوعأو أمنية أو تربوية  جهات العاملين في مجال مكافحة الجريمة، سواء

البحااث فااي الوسااائل واألساااليب التااي ماان   إلااى  كثياار ماان المختصااين  ذلااأل فقااد تااداعى 

 .ا، أو تحد من استفحالهالظاهرةشأنها أن تقضي على هذا 

إلااااى  بأنااااه عااااادة االنتكاااااس (Recidivismع)ويعاااارف قاااااموس أوكساااافور عالعااااود

الجريمااة. ويعاارف االنتكاااس بأنااه   إلااى  الجريمااة، والعائااد بأنااه الشااخم الااذي ينااتكس   

. وقااد أجاارى محمااد المحيااذيأل  (Morris, 1957 : 50السااقو  ثانيااة فااي الخطااأ ) 

ها و ثارهااا وعالجهاااع  ( دراسااة بعنااوان: ع اااهرة العااودة فااي الجريمااة أسااباب   م2011)

عحالة الشخم الاذي يرتكاب جريماة بعاد أخارى حيكام فيهاا نهائياًاع          بأنه وعرف العود
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ويفساار ذلااأل بااأن العااود فااي الجريمااة ينشااأ ماان تكاارار وقااوع الجاارائم ماان المجاارم بعااد  

وإيقاااع العقوبااة المقااررة شاارعًا عليااه فااي إحااداها. وممااا يؤكااد   –نهائيااًا  -الحكاام عليااه

تشااديد العقوبااة أو مضاااعفتها علااى المجاارم الااذي     إلااى  جااه الفقهاااء هااذا التعريااأل تو 

ولام تردعاه العقوباة األولاى عان       –ناوع واحاد أو أناواع متعاددة      –تكررت منه الجرائم 

 (.م2011تكرار الجريمة )المحيذيأل، 

أو  اإلصاالحية لاى: تكارار دخاول    إننا نشير عباالعودع  إجرائيا ولغرج الدراسة فإو

بسبب ممارسة سلوك منحارف   ،المبحوثين )عينة هذا الدراسة( دار المالحظة من قبل

الااذي دخاال ماان أجلااه    نفسااه الساالوك المنحاارف اقااب عليااه الشاارع والنظااام، سااواء   يع

أو دار المالحظااة أول ماارة أو ساالوك منحاارف  خاار يعاقااب عليااه    اإلصااالحيةالمبحااوث 

ألولاى بسابب   للمارة ا  اإلصاالحية الشرع أو النظام. البعض على سابيل المثاال يادخلون    

مااالق سااراحهم بعااد تنفيااذ عقوبااة السااجن، وفااي الماارة    إثاام يااتم  ،ممارسااتهم للساارقة

 ؛بسبب ترويجهم للمخدرات ويطلق علاى ذلاأل ععاود عاامع     اإلصالحيةالثانية يدخلون 

ما من يعود منهم لإلصالحية بسابب ممارساة السارقة دون غيرهاا     أ تنوع الجريمة، :أي

. وال يعنينااا فااي نفسااه رتكاااب الساالوك المنحاارفا :أي ؛فتنعاات عااودتهم ععااود خااا ع

 العام.و هذا الدراسة نمط العود، فمدار البحث يشمل الفوتين أصحاب العود الخا 

يجب أال تفهم أهمية التكاوين الفاردي    العوامل الفردية المؤدية للعود للجريمة:

بذلأل على أساس أن العائدين يمثلون فوة تحمل سمات بيولوجية خاصة بهم كما زعم 

، وحتى إذا سلمنا بوجود عالمات مميزة فاي بعاض أفاراد المجموعاة التاي      (لومبروزو)

ذلاأل يعناي وجاود    ألن  ؛عطاى داللاة علمياة   دراسااته، إنهاا ال ت   (لاومبروزو )أجرى عليهاا  

فااإن وجااود   ،وفضااال عاان ذلااأل  عليااه. ةمااا يصااعب البرهناا فوااة السااوية، وهااو  للساامات 

ألن جمياع   ؛أن العائدين يمثلاون فواة خاصاة   ال يدل على هذا  بالمجرمينسمات خاصة 

أفااراد هااذا المجموعااة ماان مبقااة اجتماعيااة معينااة تكثاار فيهااا هااذا الساامات المشااتركة     

 .(2014)عبدالهادي والزغندي، من األسوياء مكان أفرادها من المجرمين أأسواء 

أن إلااى  - اليااوم -ال يااذهبون  فااأنهم  ماان رجااال علاام اإلجاارام عاإلكلينيكيااونامااا ع

لعائاادين يكونااون فوااة خاصااة، إال أنهاام يتفقااون علااى أن شخصااياتهم تعكااس شااذوذًا         ا
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هاام يعياادون و .واضااطرابًا يحااول دون قاادرتهم علااى خلااق عالقااات سااوية مااع انخاارين  

وتخلاااأل األمثلاااة   ،وانعااادام الحاااب  ،نشاااوة االجتماعياااة ساااوء التإلاااى  هاااذا االضاااطراب 

بعدم الرضا والظلم والثاورة   اامع ايولد لديهم شعور األمر الذي .االجتماعية السليمة

وجاود  إلاى   . وياؤدي كال ذلاأل   على الغيار وعادم االحسااس بأهمياة العالقاات المشاتركة      

)عباادالهادي  وماان ثاام نظاارة عدائيااة لكاال ماان يحاايط بهاام   ،نااوع ماان العزلااة االجتماعيااة 

 . (2014والزغندي، 

عيااة الشااأل أن المواقااأل االجتما :العوامددل االجتماعيددة المؤديددة للعددود للجريمددة 

يضاًا فاي نشاوء  ااهرة العاود، فمان       أالتي تساهم فاي خلاق السالوك اإلجراماي تسااهم      

جاارام أو نساابة اإل فيهااا ون فااي منااامق تاانخفض ؤالمشاااهد أن االشااخا  الااذين ينشاا  

، مان المعيشاة   ينحدرون من أسر ال تسود فيها الجريمة أو يعيشون في مستوى مياب 

، حتااى دون أن يلقااوا أيااة معاملااة   ماان السااهل علاايهم أال يعااودوا ماارة أخاارى للجريمااة    

سااهم عقابيااة سااليمة، مااثلهم فااي ذلااأل مثاال ماان يصااابون بااأمراج خفيفااة ويشاافون أنف     

ون في أسار متصادعة وفاى    ؤإن العائدين كثيرًا ما ينشبأنفسهم، وعلى العكس من ذلأل 

سااود فااي  ولااذلأل إن نساابة عااود ال   ؛منااامق تكثاار فيهااا الجريمااة وتشاايع فيهااا الرذيلااة     

أكثر ارتفاعًا من نسبة عود البايض، وكاذلأل نسابة عاود األوالد أكثار       حدةالواليات المت

في المنامق الحضرية نسبة عودهم أكبر من نسابة   ونارتفاعًا من عود البنات، والمقيم

 .(2014)عبدالهادي والزغندي،  عود المقيمين في المنامق الريفية

يساقط فاي وهادة     ويربط كثيرون بين العود وبين إجارام األحاداث، فالحادث الاذى    

الجريمااة فااي ساان مبكاارة ثاام يتكاارر سااقومه قباال البلااو ، غالبااًا يسااتمر فااي ساالوكه             

اإلجرامي بعد ذلأل، على أن الحدث إذا لقى معاملة ورعاية بعد ارتكاب جريمته االولاى  

ال  األحاداث مان   (%80)ن أ (فياري )جراا أفإنه ال يعود للجريمة، فقد تبين من بحث 

 اإلصااالحياتعناادما يجاادون عنايااة كافيااة بعااد خااروجهم ماان  يعااودون للجاانل والجاارائم

  (.2014)عبدالهادي والزغندي، 

وفضااااًل عماااا تؤدياااه عقوباااة الساااجن مااان انساااالا الساااجين عااان المجتماااع مادياااًا    

تعطيااه فرصااًا كبياارة لالتصااال بغياارا ماان المسااجونين الخطاارين حيااث     ومعنويااًا، فإنهااا
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مااة والمباهاااة بهااا، باال إنهااا تفااتل عينيااة تلعااب القاادوة الساايوة دورهااا فااي تمجيااد الجري

على ضروب من صنوف اإلجرام أكثار خطارًا وأشاد جارأة، وقاد تباين مان اإلحصاائيات         

أن الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبات القصيرة المدة كان له أثرا الكبيار فاي تخفايض نسابة     

 العود.

لتاي  نياات ا قصاور اإلمكا   - فاي رأيناا   -على أن من أهم العوامل االجتماعية للعود 

إذ هااو غالبااًا يتاارك بمفااردا يواجااه قااوى الشاار التااي    ؛ تبااذل للجاااني بعااد اإلفااراج عنااه 

تتحااالأل لجذبااه فااي صاافها، فالرفقااة الساايوة، والقاادوة الفاساادة، والعزلااة عاان الجماعااات  

الخيرة، وسد سبل العيش الشريأل أمامه نتيجة الزورار المجتمع عنه، وخوفاه مناه كال    

 .لتردي في الجريمةذلأل يدفعه مرة ثانية ل

إن أخطاار فتاارة تواجااه المفاارج عنااه هااي الشااهور التاليااة مباشاارة لإلفااراج، ففيهااا         

يتحدد مصايرا، وال شاأل أن فاي هاذا الفتارة بالاذات يكاون لدياه اساتعداد مياب لتقبال            

لااة فااي مخيلتااه، غياار أن صااحيفة    ثالمساااعدة والتوجيااه ألن تجربااة السااجن ال تاازال ما   

عثارة فاي سابيل إلحاقاه بعمال يتكساب مناه، مماا يضاطرا           سوابقه كثيرًا ماا تقاأل حجار   

باعتبااارا الوساايلة  ؛للجااوء لقرناااء السااوء الااذين يزينااون لااه متابعااة الساالوك اإلجرامااي   

وإلثبات ذاته أماام المجتماع الاذى غفال عان أن يماد إلياه         ،الوحيدة أمامه لكسب عيشه

 يد الرعاية.

دنا أنهااا ال يمكنهااا أن تاادفع  ومهمااا كاناات أهميااة العواماال االجتماعيااة، فااالرأي عناا  

الشااخم للسااقو  فااي الجريمااة إال إذا كااان لديااه اسااتعداد شخصااي للخضااوع لهااا،          

في نشاوء  ااهرة العاود، األمار      اهفالعوامل الفردية والعوامل االجتماعية تتضافر جميع

الاذى يتعاين معاه النظار للعاود باعتباارا حالاة خاصاة بشاخم الجااني تساتدعى معرفاة             

 مواجهتها.اإلجراء المناسب الذى يمكن من  أسبابها واتخاذ

 :ذ فه مذدو ذاملالحظي
المؤسسااات االيوائيااة التااي تااديرها وتشاارف  إلااى  يشااير مفهااوم عدور المالحظااة ع

فااي المملكااة العربيااة السااعودية، وتخصاام      العماال والتنميااة االجتماعيااة   عليهااا وزارة

ياداعهم  إياة وقانونياة   المنحرفين ممن يتعاذر ألساباب أنساانية واجتماع    األحداثلحجز 
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إلااى  وألن بعااض جاانحهم ال ترتقااي ؛ بساابب صااغر ساانهم ،)السااجون( اإلصااالحياتفااي 

صااون فااي دور  تعااالج ساالوكي يقااوم بااه مخ   إلااى  لكاانهم يحتاااجون  ،مسااتوى التجااريم 

 المالحظة.

دارا، موزعااة علااى   (17) العربيااة السااعودية يبلااه عاادد دور المالحظااة بالمملكااةو

العمل والتنمياة  شراف وزارة إلمملكة كافة تعمل تحت مظلة ومدينة في منامق ا (17)

تقاااديم الرعاياااة االجتماعياااة، التاااي تشااامل   إلاااى  دور المالحظاااة تهااادفو .االجتماعياااة

 لألحااداث ،والصااحية ،والمهنيااة ،واالجتماعيااة ،واألنشااطة والخاادمات النفسااية ،الباارامج

يقاافهم باأمر   أو يلازم إ  ن أدينوا بأحكام قضائية،سنة مم (18)الذين تقل أعمارهم عن 

صاالحي  إن الهادف مان هاذا الادور هاو      أمن السلطة انمرة بالتوقيأل. غني عان الاذكر   

الجااانحين ماان االخااتال  بناازالء السااجون البااالغين     األحااداثفااي المقااام األول، ولعاازل  

 بحيث تضمهم دور المالحظة.  

بر فاااي سااابتم  العمااال والتنمياااة االجتماعياااة  كشاااأل تقريااار صاااادر عااان وزارة  وقاااد 

تبلاه نسابة   و في المملكاة. في دور المالحظة  احدث (10646)، عن احتجاز م(2015)

بلغاات نساابة األحااداث ماان جنساايات أخاارى نحااو  فااي حااين ، (%85)السااعوديين نحااو 

. ووفقا للتقرير فإن عدد السعوديين األحداث الموقاوفين فاي دور المالحظاة    (15%)

ين بله عادد األحاداث الموقاوفين    أحداث، في ح (9010)في منامق المملكة كافة بله 

حاادثا  (2162)هناااك مااا يقااارب فااإن . وتفصاايال حاادثا (1636)ماان جنساايات أخاارى 

حاادثا موقوفااا ماان   (499)سااعوديا موقوفااا فااي دار المالحظااة فااي منطقااة الرياااج، و   

حااادثا فاااي أكبااار دار مالحظاااة فاااي   (2661)جنسااايات مختلفاااة ليبلاااه عاااددهم إجمااااال  

دار المالحظاة فاي محافظاة الطاائأل تحتال الترتياب الثااني ،         أن التقريار  المملكة، وباينن 

 ،حادثا  (1107)في الادمام  ، وموقوفا سعوديا وغيرهم (1324) أحداثها إذ بله عدد

ر المالحظااة فااي المدينااة   اد تليهاااوهااي الثالثااة ماان حيااث أعااداد الموقااوفين داخلهااا،      

جااوف، ونجااران،  جاادة، وتبااوك، وأبهااا، وحائاال، والقصاايم، وجااازان، وال     ثاام المنااورة، 

 (55)إذ تحتجاز   كانات االفاالج األقال    وحفر البامن، والقريات، وعرعر، والباحة، فيماا 
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، العماال والتنميااة االجتماعيااة  غياار سااعوديين )تقرياار: وزارة أحااداث  (7)ماانهم  حاادثا

 (.م2015

 ،أساااس الرعاياااة والتوجياااه الاااديني   لألحاااداث المحتجااازين داخلهاااا  ورتقااادم الاااد و

تربويااة الساليمة لألحااداث الجاانحين، الاذين يااتم احتجاازهم رهاان     والرعاياة الصاحية وال  

التحقيق أو المحاكمة، كما تقدم الخدمات الرئيسة، من مأكل ومشرب وملبس وغيرهاا  

ماان الخاادمات المتصاالة بالرعايااة اإليوائيااة، وإعااداد باارامج تقويميااة وتربويااة لتعااديل        

والمختصاة برعاياة األحاداث،    سلوك األحداث، بالتنسيق مع اإلدارات والجهات المعنياة  

إلااى  وكتابااة التقااارير االجتماعيااة والنفسااية والساالوكية عاان الحاااالت الموقوفااة بالاادار      

اإلعااداد المهنااي لناازالء الاادار، بالتنساايق مااع   إلااى  الجهااات المعنيااة والمختصااة. إضااافة 

وتاااوفر هاااذا الااادور التعلااايم االبتااادائي والمتوساااط   قسااام اإلعاااداد والتااادريب المهناااي.

   وي بالتنسيق مع وزارة التعليم.والثان

بحكم تطبيقها للشريعة اإلسالمية األحاداث   -وقد أولت المملكة العربية السعودية 

عنايااة خاصااة، يتضاال ذلااأل جليااًا فااي نظااام التعاماال مااع األحااداث فااي مؤسسااات الدولااة  

مساااؤولية الحااادث الجنائياااة فاااي نظاااام   إلاااى  كافاااة، وساااوف نتطااارق فاااي هاااذا العيجالاااة  

وينظر ألنظمة التعامل ماع األحاداث    .لجزائية في المملكة العربية السعوديةاإلجراءات ا

فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية انهاااا مساااتقاة بشاااكل كامااال مااان المساااؤولية الجنائياااة   

 لألحداث في الشريعة اإلسالمية وذلأل على النحو التالي:

 : وهي ما قبل بلو  السابعة، وال مسؤولية جنائية فيهامرحلة الطفولة

وهي من بلو  الساابعة وحتاى الخامساة عشارة، وفيهاا       مرحلة اإلدراك الناقص: 

 ييسأل الحدث مسؤولية مخففة.

وهااي ماان بلااو  الخامسااة عشاارة وحتااى الثامنااة        مرحلددة اإلدراك شددبك الكامددل:  

 عشرة، وفيها ييسأل الحدث مسؤولية جنائية شبه تامة.

ئياة الصاادر بالمرساوم الملكاي     وقد نصت الالئحة التنفيذية لنظاام اإلجاراءات الجزا  

هااا علااى أنااه ال يجااوز توقيااأل األحااداث دون ساان       28/7/1422وتاااري   39رقاام م/ 
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الخامساااة عشااارة إال فاااي الجااارائم الكبيااارة الموجباااة للتوقياااأل، وباااأمر مااان المحقاااق،         

ومصادقة رئيس الدائرة على ذلأل، وال يجوز توقياأل م اْن هام دون سان الحادياة عشارة       

  .(2014لزغندي، )عبدالهادي وا مطلقًا

وقااد راعااى النظااام خصوصااية عماار الحاادث وأن مااا يقااوم بااه فااي هااذا الساان ماان      

جرائم ما هو إال هفوٌة أو زلٌة فاي مرحلاٍة عمرياة يعيشاها، وماا زال قااباًل فيهاا للتقاويم         

والتعديل؛ يتضل ذلأل في األنظمة والتعليماات الكثيارة الخاصاة بالتعامال ماع األحاداث،       

فااور  -الااذي ارتكااب جنحااة  -ناام علااى ضاارورة تسااليم الحاادث حيااث نجااد أن النظااام 

، وال يتم بقاؤا بالقسم أكثر من فترة كتابة ماذكرة  قاء القبض عليه إلى دار المالحظةإل

اإليقاف قبل أن ييبعث لدار المالحظة، ويكون برفقة جنوٍد مشهوٍد لهم بالُخلق القاويم،  

ة فااي المدينااة أو القريااة التااي  والساامعة الطيبااة، أمااا فااي حااال عاادم وجااود دار مالحظاا   

ُقبض فيها على الحادث؛ فياتم تساليمه فاورًا ألقارب دار مالحظاة، وييثبات وقات القابض          

والتسليم والمرافقين، وكافاة البياناات فاي الادفاتر الرسامية فاي حيناه. ثام إن التحقياق          

، وبحضاارة محقااق الاادار، واألخصااائي    ن فااي دار المالحظااة مااع الحاادث ال بااد أن يكااو   

عي والنفسي، وفاي جاو يشاعر مان خاللاه الحادث بالطمأنيناة والراحاة النفساية.          االجتما

باال إذا  ؛وال تنقطااع صاالة م ااْن حضاار التحقيااق ماان الاادار بانتهاااء التحقيااق داخاال الاادار  

تطّلب األمر الخروج لمعاينة موقع الجريمة فال باد مان مصااحبة منادوب مان الادار ماع        

)عبادالهادي والزغنادي،   الدارإلاى   أخارى  مكان الجريماة والعاودة معاه مارة    إلى  المحقق

2014). 

ونم النظام على أنه في حالة صادور الحكام بساجن الحادث؛ يجاب أن يالحا  أن       

يكون في سجن يتالءم مع سنه )وذلأل بإيداعه فاي دور المالحظاة( وأن ال يخاتلط بماا     

تاتم محاكماة األحاداث ومجاازاتهم داخال      »يخشى مفسادة معاه. ونام النظاام علاى أن      

«. المالحظة، وأن تتاولى الادار تنفياذ األحكاام والقارارات الصاادرة بحاق األحاداث        دور 

أماااا بالنسااابة لتساااجيل الساااوابق علاااى األحاااداث، فلقاااد صااادرت التنظيماااات الخاصاااة      

باألحااداث بحيااث ال تسااجنل السااوابق علااى هااؤالء األحااداث لماان كااان عيماارا أقاال ماان       

ثامنة عشرة فيجارى تساجيله فاي    خمسة عشرة عامًا، وم ْن كان بين الخامسة عشرة وال
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ساااجل خاااا  يمكااان الرجاااوع إلياااه عناااد اللااازوم دون أن ي ساااجنل فاااي ملاااأل الساااوابق    

وشاااهادات الحااااالت الجنائياااة. وإن المتأمااال للنظاااام بنظااارٍة شااااملة ؛ يجاااد أن هاااذا         

التعليمات ما هي إال مقدمٌة رئيساة لعملياة رعاياة الحادث المنحارف، وخطاوة أولاى فاي         

)عبدالهادي والزغناادي، جااادة الصااواب إلااى  المنحاارف وإعادتااه عمليااة إصااال  الحاادث  

2014). 

  شروط االلتحاق بدور المالحظة:

 وفقا لقانون األحداث ةأن يكون عمر الحدث لم يتم الثامنة عشر. 

   أن يصدر بحق النزيل أمر بالحبس االحتيامي من نيابة األحداث أو غيرها مان

 .قيألمرة بالتوأو السلطة ان ،المحاكم المختصة

 وإذا مااا ثباات ذلااأل ماان    ،ماادمنا علااى المخاادات أو المسااكرات   النزياال ال يكااون

بإخطااار الجهااة األمنيااة  تقااوم  ،ومالحظااة الجهاااز الفنااي العاماال بالاادار   ،التقااارير الطبيااة

 .تحاذ اإلجراءات المناسبةالمعنية ال

       والنفسااااية ،أن يكااااون النزياااال خاليااااا ماااان األمااااراج واالضااااطرابات العقليااااة، 

 .  أو األمراج المعدية ،أو الكلية ،واإلعاقة الجزئية ،والعصبية

 تشمل إجراءات الحبس االحتيامي بدار المالحظة الخطوات التالية:و 

الحااابس االحتياااامي الصاااادر مااان النياباااة أو المحااااكم   أمااار اساااتالم النزيااال ماااع -1

 .المختصة

 .يتم تفتيش النزيل تفتيشا دقيقا للدواعي األمنية -2

 .ا في السجل المعد لهذا الغرجهمالية وغيرها وإثباتيتم استالم االمانات ال -3

تسااجيل بيانااات النزياال وفقااا للمسااتندات المقدمااة وفااي حالااة تعااذر ذلااأل يااتم       -4

 استيفائها الحقا بالسجل العام لنزالء الدار.

 .يتم فتل ملأل موحد للنزيل -5

ياتم توزياع النازالء مان قبال مشارف الادار علاى أعضااء الجهااز الفناي السااتيفاء             -6

 .لملفات وفقا الختصاصاتهم وتعرج وتعتمد من اللجنة الفنية للداروفتل ا

 واساااتيفاءياااتم تكلياااأل البااااحثين والباحثاااات المعنياااون بمتابعاااة حالاااة النزيااال       -7

)عبااادالهادي بالدار سااالوكياتهومالحظاااة  انحرافاااهالتقاااارير الشااااملة المتصااالة بأساااباب  

 .(2014والزغندي، 
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 .المتهمين الذين تأمر نيابة األحداث بحبسهم حبسا احتياميا إيواء األحداث -أ

تقاديم الخاادمات الرئيساية ماان مأكال ومشاارب وملابس وغيرهااا مان الخاادمات       -ب 

وفقاا للقواعاد والانظم والقارارات والمعادالت المعماول بهاا         اإليوائياة المتصلة بالرعاياة  

 .بدور رعاية األحداث

ديل سلوك األحداث بالتنسايق ماع االدارات   إعداد برامج تقويمية وتربوية لتع -ج 

 والجهات المعنية والمختصة برعاية األحداث.

 إعداد التقارير االجتماعية والنفساية والسالوكية عان الحااالت الموقوفاة بالادار       -د

 .الجهات المعنية والمختصةإلى 

الجهاات المعنياة بموجاب االحكاام     إلاى   فتل وحف  ملفات نزالء الدار وتحويلها -ها

 .والتعليمات الصادرة بشأنها

تااوفير اإلعااداد المهنااي لناازالء الاادار بالتنساايق مااع قساام اإلعااداد والتااادريب           -و

 المهني

 والنظم المعمول بها بالدار. لاللوائتطبيق  -ز

بهاادف تقااويم   ؛مفياادةنشااطة الالمالحظااة مجموعااة ماان الباارامج واأل   تقاادم دور

 :ما يلي نشطةعية، ومن تلأل األوجعله يعيش في بيوة مبي ،سلوك الحدث

  خصائيين اجتماعيين.أالرعاية النفسية واالجتماعية للحدث من قبل 

  وفقا ألعمارهم وقضاياهم وجعلهم في مجموعات. األحداثتصنيأل 

 عااااب لحياااث يقضاااي الحااادث وقتاااا ممتعاااا فاااي ممارساااة األ  ،الناااادي االجتمااااعي

 قامة حفالت سمر.إو ةالخفيفة والمسلي

   إلااى  باارامج التعلاايم العااام وتشاامل مدرسااة ابتدائيااة ومتوسااطة وثانويااة، اضااافة

 فصول لمحو األمية لمن فاتهم قطار التعليم.



 

 

 33

 .توفير الكتب والحقائب واللوازم الدراسية 

 .التوعية الدينية واقامة الصلوات في أوقاتها 

   صاااين )عمااال لوحاااات  تشاااراف مااادربين مخإتحااات االنشاااطة الفنياااة والهواياااات

 ومجسمات، وملصقات(.

 

إماااار  فااايتقاااديم الخااادمات والبااارامج واألنشاااطة داخااال الااادار وفقاااا لألساااس     -أ

القواعاااااد والااااانظم والقااااارارات المعماااااول بهاااااا بقطااااااع الرعاياااااة االجتماعياااااة      

دار ولتحقياااااااااق سياساااااااااة الاااااااااوزارة وأهاااااااااداف اإلدارة واختصاصاااااااااات الااااااااا    

 .نظامومقتضيات ال

يتم وضع هذا البرامج واألنشطة المقدمة للنزالء وفقا للقواعد الفنية لتحقياق   -ب

األهاااداف العالجياااة والوقائياااة لتعاااديل سااالوكيات النااازالء خاااالل مااادة التوقياااأل  

وبمااا يتناسااب مااع قاادرات ومهااارات وميااول الناازالء وفواااتهم العمرياااة          ،بالاادار 

 .وحالتهم الجسمية

لباارامج واألنشااطة المقدمااة للناازالء للتعااديل والتغيياار تبعااا لتقاادير     تخضااع ا -ج

 .الجهاز الفني بالدار

بمتابعاااة تنفياااذ بااارامج النشاااا     - علاااى مااادار السااااعة  - وناالخصاااائي قاااومي -د 

بماا يحقاق أهاداف     ،لها باالبرامج  المحددةالدورية والموسمية وفق المواقيت 

 .النزالء بصفة دورية وليشبع احتياجات ،ةهالبرنامج الذي تم وضع

 ،األخصااائي دون غياارا متابعااة تنفيااذ البرنااامج أو تعااديل بعااض فقراتااه   تااولىي -هااا

 .ذلألإلى  ومواقيت تنفيذها إذا دعت الحاجة

تراعاااي األساااس العلمياااة وقواعاااد العمااال الفنياااة فاااي وضاااع برناااامج النشاااا           -و

 ،والمهنياااااااة ،والنفساااااااية ،ن تتضااااااامن أوجاااااااه الرعايااااااة االجتماعياااااااة أعلااااااى  

وغيرهااااا ماااان   ،والتعليميااااة ،والترويحيااااة ،والثقافيااااة ،والجساااامية ،لدينيااااةوا

 .األنشطة المتاحة بالدار
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إباداء الارأي    فيوتحقيق مشاركتهم  ،الجماعة بمناقشة النزالء أخصائيو قومي -ز 

 .عند وضع البرنامج مفتو لبرامج النشا  من خالل الحوار ال

 ذ:اإلصالحّززت فه مذ
إلاااى  (م2006كماااا يااارد فاااي الموساااوعة البريطانياااة )  اإلصاااالحيناتيشاااير مفهاااوم 

وتقاادم خدماة عاماة عاان مرياق الحفااا  علاى الناازالء      ،المؤسساات التاي تااديرها الدولاة   

ومعاااملتهم معاملااة إنسااانية، ومساااعدتهم علااى اتباااع     ،المحكااوم علاايهم بحكاام قضااائي  

ج عانهم،  فارا نااء قضااء فتارة العقوباة أو بعاد اإل     ثأالقانون وعادم الخاروج علياه، ساواء     

والحااق  ،وهااي بااذلأل أداة لضاابط النظااام ماان خااالل الحفااا  علااى الحااق العااام للدولااة         

 (. 91: م2011الخا  ألفراد المجتمع )العقيل، 

السجون التي تام تطويرهاا لتأخاذ علاى عتاقهاا       :( بأنهام2001ويعرفها الشثري )

بانيهاا  ولاذلأل ياتم تصاميم م    ؛صاال  وتأهيال النازالء كهادف أسااس مان أهادافها       إمهمة 

 اإلصااالحيةف ( فيعاارنم1997مااا الجريااوي ) أبشااكل مختلااأل عاان السااجون التقليديااة.    

بأنهاااا مؤسساااة الساااتقبال المجااارمين ومااان صااادرت بحقهااام عقوباااات محاااددة أو غيااار    

وذلااأل لقضاااء ماادة العقوبااة الصااادرة بحقهاام جاازاء مااا ارتكبااوا ماان مخالفااات      ،محااددة

بهم لكاااي يعاااودوا للمجتماااع وجناياااات ضاااد المجتماااع، والعمااال علاااى اصاااالحهم وتهاااذي 

صااالحية : سااجون تنفااذ باارامج إ ( بأنهااام2001أعضاااء صااالحين. وعرفهااا اللحياااني )  

عدادهم للتكياأل ماع المجتماع مارة أخارى مان خاالل تطبياق         إتأهيل النزالء وإلى  تهدف

رشاااادية والترفيهياااة. وعرفهاااا متاااولي    البااارامج التعليمياااة والمهنياااة واإل   مجموعاااة مااان 

يااواء وحفا  وعااالج مان صاادرت بحقهاام   إصاالحية تتااولى  سااات إ: مؤسنهاا أ( بم1998)

الرتكاابهم أفعااال تخاالأل الشارع أو النظاام العاام فاي المجتماع )العقيال،           ؛حكام قانونياة أ

 (.م2011

ويقصااد عباإلصااالحياتع فااي المملكااة العربيااة السااعودية السااجون الحديثااة التااي      

المملكة هي جعل الساجون  في  اإلصالحياتن فلسفة إتختلأل عن التقليدية. وعموما ف

مكانا لإلصال  والتهاذيب والادمج بعاد االفاراج ولايس مكاناا للعقااب فقاط ، وياتم ذلاأل           

أنشطة الهدف منها تقويم وتهذيب سلوك النزالء إلعاادة دمجهام فاي    و من خالل برامج
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ننقاال بهاذا الخصاو  بعاض مان مشاااهدات     و. اإلصاالحية المجتماع بعاد خاروجهم مان     

الذي قاام بزياارة    (الواشنطن بوست)من صحيفة  (فاننفين سوليكي)الصحفي االمريكي 

 لعلها تعبر عن المقصود باإلصالحية:  م(2015)إلصالحية الحائر منتصأل عام 

 خاصاة  بالفنادق،  أشابه  أناه  إلاى  مشايًرا  الساجن،  بوصاأل  تقريارا،  (فاننسولي) عبدأ

 مزداناة  ضابان ق باه  يوجاد  الجناا   ذلاأل  أن مضيًفا الزوجية، للزيارات المخصم الجنا 

 خاالل  أحمار  بساا   بعادها  يمتاد  ثقيلاة،  حديدية بوابة خلأل المبهج، األرجواني باللون

 ،زًااوتلفا  ،وثالجاة  كبياراً  ساريراً  منهاا  كال  تحاوي  خاصاة  زنزاناة  (38) ضام  مويال  ممر

 زوجاااتهم مااع ساااعات (5) بقضاااء المتاازوجين للسااجناء يساامل إذ لالسااتحمام، ودشااا

 وشاااي جدياادة أغطيااة تااوفير مااع الجنااا ، هااذا فااي لاألقاا علااى شااهريًّا واحاادة ماارة

 ..وحلوى

 الريااج،  جناوب  أمياال  بضعة بعد على الواقع الحائر سجن أن إلى (كيفين) وأشار

 ويضام  الماضاي،  العقاد  خاالل  إنشااؤها  جارى  سعودية سجون (5) بين من األكبر ديع

 عقوباة  جمايعهم  يقضاون  األمنياة،  الناحياة  مان  الخطاورة  شاديد  سجين (1.100) قرابة

 عالقاعاادةعلااا منتساابين بااين مااا باإلرهاااب، تتعلااق باتهامااات إدانااتهم علااى بناااء السااجن

 عاان المعااروف أن ماان الاارغم علااى أنااه (كيفااين) وأضاااف لااداعش. منتساابين و خاارين

 الحقاوقيين،  والماراقبين  الصاحافيين  نفاوذ  عان  البعد كل بعيدة أنها السعودية السجون

 نااايأل، باان محمااد األمياار الداخليااة وزياار العهااد لاايو ولااي بااأن أفااادوا مسااؤولين أن إال

 مع السجن داخل رحلته بدء سارًدا السجن، بزيارة للصحافيين بالسما  أوامرا أصدر

 كلااه السااجن وأن يخفونااه، مااا وجااود عاادم لااه أكااد الااذي أحمااد، ياادعى الحااراس أحااد

 (6) مان  يقرب ما قضى أنه تقريرا خالل كيفين وأضاف أرجائه. جميع لمتابعة له متا 

 ،والمستشافى  ،للزنزاناات  المخصصاة  األماكن خاللها زار السجن، أسوار داخل ساعات

 مؤكاًدا  للترفياه،  المخصصاة  والمناامق  ،الدراساة  وفصاول  ،االنفارادي  الحبس وزنزانات

 صاور،  بالتقاا   له يسمل لم وإن مكان، ألي الدخول في ملًبا له يرفض لم الحارس أن

 عارج  ومشااهدة  الساعودية،  الطريقاة  علاى  الشااي  شارب ب بادأت  الجولاة  أن إلى مشيًرا

 علااى المنااافع بإغااداق الحكوميااة االسااتراتيجية تفاصاايل يتناااول عبويناات باااورع لبرنااامج



 

 

 36

 .(جوانتاناامو ) خلايج  فاي  بالحاال  أشابه  قاساية   اروف  فاي  ساجنهم  مان  بادال  السجناء،

 ساجين  كال  أسرة السعودية الحكومة تضمع قائًلا: السجن، مميزات (فاننسولي) وسرد

 وسااداد الطعااام لشااراء الااالزم المااال لهااا وتااوفر ،االجتماااعي( )الضاامان الرفاااا لنظااام

 واإلقاماااة جاااوا السااافر تكااااليأل لتحملهاااا إضاااافة التعلااايم، ومصااااريأل المساااكن إيجاااار

 الساجناء  ألسار  نفساه  الحاال و ،الساجناء  مان  أقاربهاا  لزياارة  تاأتي  التاي  لألسار  بالفنادق

 عاادا مااا السااجناء، ماان لكثياار يساامل أنااه مؤكااًدا ،عارجالخاا ماان يفاادون الااذين األجانااب

 وياتم  حراس، برفقة المقربين لألقارب زواج وحفالت جنازات بحضور بالقتل، المدانين

 وأضاااف عاارس. هديااة لتقااديم نقاادًا ريااال( 10,000) ًادوالر (2.600) السااجين ماانل

 سااتخدمي السااجن داخاال فناادق أنااه إلااى مشاايًرا ،عاألساارة مناازلع جنااا  زار قااد أنااه

 يمكناااه ضاااخما جناحاااا (18) ويضااام المنضااابط، السااالوك أصاااحاب الساااجناء لمكافاااأة

 النضارة  الاورود  مان  الكثيار  ويضام  األسارة،  أفاراد  من أفراد (9) إلى يصل ما استيعاب

 إلاى  أشااروا  قاد  مساؤولين  أن مبيًناا  لألمفاال،  وملعباا  الطعاام  من الكثير تحوي وخزانة

 المنااافع، هااذا تااوفير علااى الماضااي العااام الردو مليااون (35) أنفقاات قااد الحكومااة أن

 نعاقااب أن يعنااي ال مجرمااا مااا شااخم كااونع لااه: أحمااد الحااارس قااول علااى ومركااًزا

 المجتماع  جعال  بهادف  األشاخا   هاؤالء  رعاياة  على استراتيجيتنا وتقوم أيضا. أسرته

 ع.اإلسالم إليه يوجهنا ما هذا أفضل،

 باساام الرساامي المتحاادث كااي،التر منصااور اللااواء تصااريحات (فاننسااولي) وأباارز

 اساتراتيجية  مان  جزءا ُتعد أنها وتأكيداته المسجونين أسر رعاية حول الداخلية وزارة

 الساجناء  هاؤالء  خسارت  إذا المملكاة  أن وتأكيداتاه  المتطارفين،  تأهيال  إلعاادة  المملكة

 يضمن أسرهم دعم وأن تطرفا، أكثر منه سيخرجون فإنهم السجن، في وجودهم أثناء

 برنامًجااا تنفِّااذ السااعودية أن وأبااان اإلرهااابيين. أياادي فااي انخاارين هاام ومهمسااق عاادم

 تعليمااي برنااامج فااي باإلرهاااب تتعلااق بجاارائم الماادانين دمجلاا بعياادة فتاارة منااذ قائًمااا

 باادء خااالل ماان وساالوكهم، تفكياارهم تغيياار لمحاولااة مصاامم الدينيااة للدراسااة مكثااأل

 وعنادما  الساجون،  داخال  لشاهور  تمتاد  عميقاة  تدريبياة  دورات بخاوج  ساجنهم  فترات

 باالبالد،  القاائمين  التأهيال  إعادة مركزي من لواحد نقلهم يجري العقوبة، فترة يقضون
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 فاي  للجريماة  العاودة  معدل بأن وأضاف الدراسة. من مزيد لخوج وجدة، الرياج في

 المجاارمين بااين للجريمااة العااودة معاادل ماان كثيااًرا أفضاال (%20) بنساابة السااعودية

 ،(%75 ، 70) بااين مااا والمتااراو  المتحاادة الواليااات داخاال العنااأل فااي المتااورمين

 عإرهابياة  جامعاات علاا  تتحاول  أن يمكان  تأهيال  إعاادة  بارامج  دون الساجون  بأن وإفادته

 كتلاأل  بارامج  بأن وتأكيداته البأس، شديدي لمسلحين الصغيرة الجرائم أصحاب تحول

 أن إلااى مشاايًرا جولتااه، ثأحاادا لساارد (كيفااين) وعاااد الفاعليااة. بالغااة تصاابل أن يمكاان

 للسااجن، الاارئيس المبنااى إلااى تااؤدي مفتوحااة واسااعة ساااحة إلااى قااادا أحمااد الحااارس

 مان  ومجماوعتين  المعاادن  وجاود  عان  كشاأل  وأجهازة  ،ضخمة معدنية أبواب عبر ليمرا

 ياراا،  أن يرياد  الذي المكان اختيار حرية له ترك الحارس أن مبيًنا الحديدية، البوابات

 لمسااافة تمتااد التااي األبااواب بفااتل الحااارس ليااأمر رواق، علااى شااوائيًّاع اختيااارا ليقااع

 باين  الجادران  علاى  معلقاة  الصاحراء  مان  لمشاهد صورا وتضم األقل على ياردة (50)

 المساجونين  مقابلاة  ويطلاب  عشاوائيا  زنزانة على اختيارا يقع أن قبل الزنزانات، أبواب

 منتصااأل  فااي  شااباب ال ماان  سااتة  بااداخلها  اسااتقبله  إذ بالفعاال،  تاام  مااا  وهااو  بااداخلها،

 الدهشاة  كانات  وإن بالتحياة،  الرمادية، السجن مالبس ويرتدون العمر، من العشرينيات

 تصاميم  بانفس  كانات  أنهاا  إلاى  مشايًرا  الزنزاناة،  تفاصايل  كيفاين  وسرد عليهم. بدت قد

 قراباة  بطاول  مكعاب  بشاكل  تتسام  إذ الحقاا،  شاهدها التي األخرى الزنزانات من الكثير

 بأحااد مرتفعااة مسااافة وعلااى قاادما. (20) وارتفاااع قاادما (20) وعاارج ماقااد (20)

 علااى السااتة الشااباب وينااام مبيعيااة، بإضاااءة الزنزانااة تمااأل نوافااذ (4) توجااد الجاادران

 عاال  ارتفااع  علاى  معلقا ًازاتلف ويشاهدون ،بسجاد المغطاة األرضية على واحد مفرا

 مخصاااام مكااااان وبهااااا رةكبياااا مياااااا دورة تضاااام أنهااااا مضاااايًفا الجاااادران. أحااااد علااااى

 والمااوز والتفااا  والشااوكوالتة البسااكويت بقطااع مليوااة بالسااتيكية وأكياااس لالسااتحمام.

 الجدران. على معلقة

 بانتظااار أنااه لااه أكااد الااذي فهااد، ياادعى السااجناء، أحااد قصااة (فاننسااولي) وساارد

 لالنضامام  الماضاي  العاام  لسوريا سافر أن بعد باإلرهاب، تتعلق اتهامات عن المحاكمة

 حينماا  صيادم  أناه  إال األساد،  بشاار  الساوري  الارئيس  ضاد  القتال في لرغبته عداعشعلا
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 ضاد  يقاتال  يكان  لام  عداعاش ع إن إذ أخباروا،  مثلماا  الحاال  يكان  فلام  هنااك،  إلى وصل

 الخاا   السافر  جاواز  أخاذوا  أنهام  مضايًفا  أخارى،  مقاتلاة  جماعاات  ضاد  وإنماا  األسد،

 فااي السااعودية للساافارة الوصااول ماان وتمكاان ،شااهرين بعااد الهاارب ماان تمكاان لكنااه بااه،

 ساجن  فاي  احتجاازا  وتام  للريااج  عااد  وعلياه،  نفساه.  بتساليم  قاام  حياث  بتركياا،  أنقرة

 .ع جيدة هنا الظروف لكن مسجونين، بكوننا سعداء لسناع قوله: مبرًزا الحائر،

 ماااع التعامااال مريقاااة حاااول مساااتمرة كانااات شاااكوكه أن علاااى (فاننساااولي) وأكاااد

 بجاانبي  الحاارس  وجاود   ال  فاي  خاصاة  سامعها،  التاي  القصة نم الرغم على السجناء،

 لمنشاتت  الادولي  االتحااد  لادى  عمال  الاذي  هيال،  بجااري  اتصاال  ألجاري  حديثه، أثناء

 زار الااذي المتحاادة، األماام تتبااع للااربل هادفااة غياار منظمااة وهااي والسااجون، اإلصااال 

 عامااا (20) منااذ نخاار وقاات ماان السااعودية وياازور دولااة، (80) ماان أكثاار فااي سااجونا

 الساجون،  بقطااع  للعااملين  تدريبياة  بارامج  تصاميم  فاي  السعوديين المسؤولين لمعاونة

 إن إذ اإلمااالق، علااى يدهشااني ال الحااائر فااي رأيتااه مااا إنع لااه قااال هياال أن مضاايًفا

 جمياع  عبار  سياساتهم،  هاي  فهاذا  بلطاأل،  معااملتهم  تجاري  كاي  هنااك  يودعون السجناء

 باه  يؤمناون  ماا  هاذا  بأن القول يمكنني كثيرة تسنوا مدار على خضتها التي التفاعالت

 ع.يفعلونه وما

 اقتصااادي خبياار وهااو ، بمحمااد هاتفًيااا اتصاااال أحاارى قااد أنااه سااوليفان وأضاااف 

 فتارة  حالياا  ويقضاي  .م(2013) عاام  سنوات (10) بالسجن حكم ضدا صدر سعودي

 مان  أمواال ونيتلق السجناء أسر من الكثير أن أخبرا بأنه مفيًدا السجن، داخل العقوبة

 السجن،

 ومشااااهدة والكتاااب الصاااحأل مطالعاااة علاااى بالقااادرة يتمتاااع بأناااه محماااد وأشاااار

 غضاابه إبااداء ماان الاارغم وعلااى أساارته، ماان يوميااة بصااورة مكالمااات وتلقااى التلفزيااون،

 )أنتهى(. السجن ف اسيِّو ليس الوضع أن إلى أشار انه اال سجنه، بسبب

 لكلماااااة العاااااام المفهاااااوم ريكاااااياالم الصاااااحفي أوردا الاااااذي الكاااااالم مااااان يتضااااال

 و يفتااااه وهااااي للحجااااز مكانااااا لاااايس يتضاااال كمااااا فالسااااجن وماااادلولها؛ عإصااااالحيةع

 فااااي االناااادماج ماااان وتمكياااانهم الناااازالء تأهياااال إلعااااادة مكااااان أيضااااا ولكنااااه األصاااالية،
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 النزيااال كرامااة  يحفاا   ماااا كاال  تقااديم  خاااالل ماان  وذلااأل  مناااه، خااروجهم  بعااد  المجتمااع 

 فااااي  نافعااااا عضااااوا  االسااااتمرار ماااان تمكنااااه  التااااي واألنشااااطة المهااااارات  لااااه ويااااوفر

 .اإلصالحية من خروجه بعد المجتمع

ذ
ذاسب  ديي:ذاإلصالحززتنشطيذواسربا جذاملقة يذف ذاأل

وتشاامل: الرعايااة الصااحية للسااجين، والرعايااة االجتماعيااة      اإلصااالحيةالباارامج  -

والنفساااية، والرعاياااة الالحقاااة لماااا بعاااد الخاااروج، ورعاياااة مااادمني المخااادرات،    

 .ءة أسرة السجين، والعفو عن السجناومساعد

برامج الاوع  واالرشااد: باث الاوعي الاديني، تادريس العلاوم الدينياة، مساابقات           -

 حف  القر ن، اقامة الصلوات في اوقاتها.

برنااامج حفاا  القاار ن الكااريم: ويااتم دفااع مباااله ماليااة نظياار ذلااأل فماان يحفاا  ماان  -

جاازء، وتتصاااعد   ريااال عاان كاال     400العاشاار يحصاال علااى    إلااى   الجاازء األول

 ريال لكل جزء. 800نحو إلى  المباله حتى تصل

البااااارامج الثقافياااااة. وتشااااامل المحاضااااارات واساااااتقطاب أهااااال الكفااااااءات فاااااي      -

 التخصصات العلمية أللقاء ندوات ومحاضرات في السجون.

الباااااارامج التعليميااااااة. وتشاااااامل فااااااتل ماااااادارس ليليااااااة للمراحاااااال االبتدائيااااااة      -

تساااااهيالت للاااااراغبين فاااااي االنتسااااااب   والمتوساااااطة والثانوياااااة، كماااااا تقااااادم ال  

 للجامعات.

برنامج التدريب المهني. وتشمل تأهيل السجين في عدة مهن من خاالل دورات   -

شااااهور كمهاااان الكهرباااااء، والنجااااارة، والسااااباكة، وميكانيكااااا   6ماااادة كاااال دورة 

، وااللكترونياااات، واللحاااام، وتفصااايل المالباااس،  تالسااايارات، وسااامكرة السااايارا

 وانلة الكاتبة.والتكييأل والتبريد، 

سااانة  18برناااامج التشاااغيل الاااداخلي فاااي الساااجن لمااان تزياااد اعماااارهم عااان         -

 ويتوفرون على مؤهالت فنية وعلمية.
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 االنشطة الرياضية وتشمل كرة التنس والطائرة والسلة وكرة القدم -

 برنامج اشغال وقت الفرا  وتنمية مهارات أصحاب الهوايات. -

 قع المديرية العامة للسجون(.برنامج تواصل السجين مع المجتمع )مو -

 

 :)فه مذاسريزييذاسالحقيذ) زذ  ةذاالفراج  

هااااا( الرعايااااة الالحقاااة بأنهااااا عالعااااالج المكماااال لعااااالج  1417يعااارف الساااادحان ) 

والوسااايلة العملياااة لتوجياااه وإرشااااد ومسااااعدة المفااارج عناااه علاااى ساااد         اإلصاااالحية

لتكيااأل مااع مجتمعااهع.   ومعاونتااه علااى االسااتقرار فااي حياتااه واالناادماج وا     ،احتياجاتااه

إلااى  عملياة تربويااة واجتماعياة واقتصاادية وحضاارية تهادف     ع :ويعرفهاا األخارس بأنهاا   

عاادة التأهياال المهنااي واالجتماااعي واالقتصااادي للمسااجونين المفاارج عاانهم؛ ليتمكنااوا  إ

مااان العااايش وممارساااة حيااااة جديااادة ياااتم فيهاااا تجااااوز الظاااروف البيوياااة واالجتماعياااة 

 (.م1988)األخرس،  عالتي دفعتهم الرتكاب السلوك المنحرفواالقتصادية السابقة 

تلاااأل الجهاااود إلاااى  نناااا نشاااير بالرعاياااة الالحقاااة للمفااارج عااانهم إولغااارج البحاااث ف

أو وزارة  العمااال والتنمياااة االجتماعياااة،  المبذولاااة مااان قبااال الجهاااات الحكومياااة )وزارة 

ظماات المجتمااع  لا ( أو الجهاات والهيواات األهلياة ومن    إالداخلياة أو مصالحة الساجون.    

المااادني، أو األسااارة والمحيطاااين باااالمفرج عناااه فاااي متابعتاااه بعاااد خروجاااه مااان دار          

ومن ثام تاوفير احتياجاتاه التاي قاد تحاد مان عودتاه للسالوك           اإلصالحيةالمالحظة أو 

 المنحرف سواء كان ذلأل حاجات اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية.  

ذ

ذتجز بذيزملزيذوير زيذف ذاسريزييذاسالحقي:
كز كثيرا من الدراسات والبحوث على قضية الرعاية الالحقة وأهميتها في الحاد  تر

ماان عااودة المفاارج عاانهم لإلصااالحيات ودور المالحظااة. ونااورد أدناااا بعااض التجااارب      

كمااا وردت عنااد  ،العالميااة والعربيااة فااي رعايااة المفاارج عنااه للحااد ماان عودتااه للجريمااة 

 (.م2014عبدالهادي والزغندي )
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o داالمملكة المتح:  

  :تتخذ الرعاية الالحقة في النظام العقابي االنجليزي صورتين أساسيتين هما

( إمداد المفرج عنه بمأوى مؤقت ومالبس الئقة وأوراق إثبات شخصيته ومبله أ

توفير المأوى المؤقت للمفرج عنه أهم عناصر الرعاية الالحقة في  دي. ويعالمالمن 

لب الحرية فقد المأوى السابق، ويعنى عدم بريطانيا، إذ في الغالب يترتب على س

إلى مريق  العودةإلى  - غالبًا –توفير المأوى للمفرج عنه تشردا مما يؤدى به 

نجلترا عدد من المأوى الجماعية التي أنشوت بجوار إاإلجرام. ويوجد في 

 ريثما يتا  لهم االستقرار في ،لينزل فيها المفرج عنهم ؛المؤسسات العقابية الكبيرة

  .مركز اجتماعي شريأل

ب( إتاحة حصول المفرج عنه على عمل يحقق له مورد منتظم للعيش. وتقوم 

حيث يقوم  ؛نجلترا بدور أساسي في البحث عن العمل للمفرج عنهمإوزارة العمل في 

ويتصلون بالمحكوم عليهم  ،مندوبو هذا الوزارة بزيارة السجون على نحو دوري

ويعرفون منهم المنطقة التي سوف يستقرون بها ونوع  الذين قرب يوم اإلفراج عنهم

مكتب إلى  العمل الذي يرغبون في مزاولته ويبلغون أسمائهم والبيانات المتعلقة بهم

لكي يعد لهم العمل الذي يستطيعون مباشرته عند اإلفراج  ؛العمل في هذا المنطقة

تسهم في جهود  نجليزي تمنل الدولة كل جمعيةووفقا للنظام العقابي اإل .عنهم

الرعاية الالحقة إعانة تمثل نصأل ما تنفقه على المفرج عنهم الذين تتولى رعايتهم، 

بيد انه يشتر  لتلقى كل جمعية مثل هذا اإلعانة حصولها على اعتراف من األجهزة 

الحكومية بصالحيتها ألداء مثل هذا النشا . وتنضم هيوات الرعاية الالحقة في 

مة يطلق عليها )التجمع الومني لجمعيات مساعدة المسجونين انجلترا في جمعية عا

 (.المفرج عنهم

o فرنسا: 

تاادبير المااأوى المناسااب للمفاارج عنااه     إلااى  تنصاارف الرعايااة الالحقااة فااي فرنسااا    

ثم تدبير العمل لمن يرغب فيه بصفة دائمة. وتقاوم وزارة   ،والطعام وذلأل بصفة مؤقتة

العماال المناسااب للمفاارج عنااه. ويباادأ    فااي البحااث عاان  أساساايالعماال الفرنسااية باادور  
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اإلعداد للرعاية الالحقاة مناذ الوقات الساابق مباشارة علاى اإلفاراج حتاى تتاا  الفرصاة           

   .الكافية لتأهيل المسجون لإلفراج ولإلفادة من هذا الرعاية عندما يحين وقتها

o الواليات المتحدا األمريكية:  

والياات المتحادة األمريكياة قاد     حتى الخمسينيات لام تكان الجهاود الحكومياة فاي ال     

تبلااورت فيماااا يتعلااق بالرعاياااة الالحقااة، بياااد اناااه فااي أوائااال السااتينيات بااادأت بعاااض      

األجهااازة الحكومياااة األمريكياااة فاااي إنشااااء ماااا أملاااق علياااه )مناااازل منتصاااأل الطرياااق(   

 . الستقبال المفرج عنهم إلعادة تأهيلهم اجتماعيا

ن السجين يفقد موال مادة العقوباة   على أ (منازل منتصأل الطريق)وترتكز فلسفة 

الساااالبة للحرياااة صاااالته العادياااة بأسااارته وعملاااه وباااأدوارا االجتماعياااة، وخاااالل فتااارة   

الساجن أيضاا يبادأ الماذنب فاي التوافاق مااع الحيااة داخال الساجن، ومان ثام فاناه بعااد             

اإلفااراج عنااه يجااد صااعوبة فااي إعااادة عالقاتااه مااع أساارته وعملااه وأدوارا االجتماعيااة،     

 فساحة مان الوقات الساتعادة توافقاه ماع مجتمعاه       إلاى   فاان المفارج عناه يحتااج     ولاذلأل 

واسااتجابة لهااذا االحتياااج أنشااوت منظمااات منااازل منتصااأل الطريااق لتسااهيل عمليااة         .

 .المجتمع الحرإلى  االنتقال من مجتمع المؤسسة العقابية

ت مصااالحة الساااجون التاااي تتباااع الحكوماااة الفيدرالياااة    أنشاااأ م(1961)وفاااى عاااام  

ريكيااة مااا يساامى بمراكااز العااالج المجتمعااي، وتخاادم هااذا المراكااز المااذنبين سااواء  األم

كانااات هاااذا المراكاااز   م(1970)اإلنااااث، وفيماااا قبااال عاااام   مااان أكاااانوا مااان الاااذكور أم 

هاذا  إلاى   مخصصة للمذنبين ممان تبقات فتارة محادودة لإلفاراج عانهم، وكاانوا ينقلاون        

لحاق بهاا فيماا بعاد المفارج      أناه  أغيار   المجتماع، إلاى   المراكز كمقدمة النتقالهم الالحاق 

مراكز العالج المجتمعي حالياا بمثاباة    ديوتع. عنهم شرميا والموضوعون تحت المراقبة

  :ن كانت تتميز بما يليإمنازل منتصأل الطريق و

تقديم برامج تعليمية وتدريبية للنزالء استمرارا لتلأل البرامج التي تلقوها  -

 .ةبالمؤسسات العقابي

 . ي توفير األعمال المناسبة للمفرج عنهمالمساعدة ف -
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إلى  االستفادة من إمكانيات المجتمع في تأهيل من سيفرج عنهم للعودة -

  .حياتهم الطبيعية

توفير العون النفسي واالجتماعي للمفرج عنه في أزمة إعادة توافقه مع  -

 .مجتمعه

شقة ن المذنب أو السجين السابق يجد مأعظم دول العالم ومن السائد في م

ومعاناة في الحصول على عمل شريأل إذ كثيرا ما يمتنع أصحاب العمل عن تشغيل 

حتى المؤهلين منهم مفضلين عليهم من لم يسبق لهم ارتكاب أية جريمة. ولقد قامت 

الواليات المتحدة في محاولة التغلب على هذا العائق وتشجيع أصحاب العمل على 

تكون قدوة لبعض المجتمعات األخرى بتجربة فريدة قد  ،تو يأل خريجي السجون

 م(1979)صدر قانون فيدرالي عام  وقدالمشابهة في نظمها االقتصادية والسياسية. 

ينم على خفض معدل الضرائب ألصحاب األعمال  م(1978)بأثر رجعى من عام 

الذين يو فون المسجونين المفرج عنهم بشركاتهم أو مصانعهم، إذ يخصم من 

مسين في المائة من اجر المذنب السابق خالل العام األول ضريبة صاحب العمل خ

كما  . الشتغاله، ويخصم خمسة وعشرين في المائة من اجر العام الثاني الشتغاله

تبنت الحكومة األمريكية فكرة أن تحدد نسبة معينة من الو ائأل في مصالحها للمفرج 

 تبهالغزل والنسيج وال عاملة كمصانع أيدىإلى  عنهم وخاصة في األماكن التي تحتاج

%( من و ائفها 2يرها. فنجد شركة جنرال إلكتريأل األمريكية مثال تحدد )غو

  .للمفرج عنهم

o النمسا: 

ومن النماذج المتقدمة فاي معاملاة المحكاوم علايهم بدرجاة تاؤمن مساتقبلهم فكارة         

ج الماوامنين العااملين خاار    كبقياة اشتراك نزالء السجون فاي نظاام التاامين االجتمااعي     

المؤسسة العقابية. وتتميز النمسا بقانون حاديث يعطاى المساجون الحاق فاي اإلساهام       

مين اجتماعي له بما فاي ذلاأل مان ضامانات مماثلاة لادى الماوامن        أاختياريا في عمل ت

جر أمين تستهلأل أكثر من نصأل أبالمجتمع الخارجي. غير أن رسوم االشتراك بهذا الت

قبال بشااكل كبياار. ولقااد تقاادم   عائااد إليااه مساات  النزياال المشااتغل بالسااجن ممااا يقلاال ال   
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لون عن الجهاز العقابي بالنمسا لمعالجة ذلأل بتوصية لزيادة هذا األجر لتشجيع ؤالمس

 . مين االجتماعيأالمسجونين على االشتراك بنظام الت

o سيرالنكا: 

وفى سيرالنكا قامت جمعية رعاية المسجونين بإمداد المفرج عنهم من السجون 

وأعمال  ،وميكانيكا السيارات ،وحدادة ،مال الحرفية ما بين نجارةبأدوات األع

حيث يبدأ بها السجين السابق على أنها سلفه من الجمعية، وذلأل بدال من   ؛الكهرباء

إعطائه مبلغا من المال قد ينفقه في أشياء يفتقدها أو أمور يشتهيها بعد حرمانه من 

 ة.الحرية لفترة مويل

o نيوزيلندا: 

وزيلندا فقد تم إصدار قانون يعاقب من يتحيز ضد السجناء المطلق أما في ني

سراحهم ويمتنع عن تشغيلهم، إذا ما ثبت استقامتهم وعدم عودتهم للجريمة بعد 

 .اإلفراج عنهم

o مصر: 

يقاااع عااابء الرعاياااة الالحقاااة للمساااجونين المفااارج عااانهم فاااي مصااار علاااى عااااتق        

خااالل العقاود األخياارة، ولكاان ماان   الجمعياات األهليااة لرعايااة المساجونين والتااي  هاارت  

أن المشرع المصاري خاالل عشارات السانين الماضاية لام يغفال        إلى  اإلنصاف أن نشير

أمااار المساااجونين المفااارج عااانهم أو يتاااركهم دون مسااااعدة، فقاااد أولاااى هاااذا الناحياااة    

وتنوعات أشاكال المسااعدات    .  اهتماماا  هار فاي القاوانين واللاوائل المنظماة للساجون       

المسجونين أثناء تنفيذ العقوباة أو المفارج    إلى أسر ا الجمعيات سواءالمقدمة من هذ

عنهم بعد اإلفاراج، فعرفات المسااعدات النقدياة العاجلاة وبعاض الهباات العينياة وإقاماة          

بعااض المشااروعات البساايطة. وذلااأل فااي حاادود اإلمكانااات الماليااة والبشاارية المتاحااة       

  والمحدودة

ا فاي هاذا المجاال مان خاالل قسام الرعاياة        وتشارك وزارة الداخلية المصارية أيضا  

( بإنشاائه  م1272/1972الالحقة في مصلحة األمن العام الذي صدر القارار الاوزاري )  
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وتتبعااه وحاادة متابعااة لإلعااداد المهنااي ووحاادة لرعايااة المفاارج عاانهم. ثاام صاادر القاارار  

( بإنشااااء وحااادات للرعاياااة الالحقاااة باااإدارة البحاااث الجناااائي    م725/1973الاااوزاري )

ديريات األماان فااي المحافظااات تخااتم كاال منهااا فااي نطاقهااا بمهااام الرعايااة الالحقااة  بماا

للمسجونين المفرج عنهم ومن في حكمهم الذين امضوا في السجن ستة أشهر فأكثر. 

( بشااااان رفااااع م11/19801( و)م1460/1979وأخياااارا صاااادر القااااراران الوزاريااااان )

عن مصالحة األمان العاام تتباع      مستوى إدارة مستقلةإلى  مستوى قسم الرعاية الالحقة

مساتوى  إلاى   قطاع األمن االجتماعي بالوزارة، ورفاع مساتوى وحادات الرعاياة الالحقاة     

األقسام، وإعادة تنظيم تلأل اإلدارة لتشمل أربعاة تقسايمات نوعياة هاي: قسام التأهيال       

المساجونين وقسام    أسار المهني، وقسم رعاية المسجونين المفرج عنهم، وقسم رعاية 

المالية واإلدارية الذي تتبعه وحدة للعالقات العامة تقاوم باالحمالت اإلعالمياة    ون ؤالش

العااام بجاادوى مساااعدة المفاارج عاانهم وإتاحااة الفاار  أمااامهم للعمااال          الاارأي إلقناااع  

 .  الشريأل

o تونس: 

نشااا  الرعايااة الالحقااة للمسااجونين المفاارج عاانهم فااي تااونس ماان األنشااطة       ديعاا

اإلدارة العامااة للسااجون ضاامن أعمااال مصاالحة معينااة  الحكوميااة البحتااة التااي تقااوم بهااا  

تساامى بمصاالحة الرعايااة الالحقااة لهااا مراقااب ومرشاادون اجتماااعيون ماان الجنسااين.        

وتقااوم المصاالحة بإعطاااء ضاامان ادبااى ألصااحاب العماال فيمااا يتعلااق بتشااغيل المفاارج     

عاانهم. ويباادأ عملهااا بااإجراء بحااث اجتماااعي عاان كاال مسااجون عنااد دخولااه السااجن         

أصحاب المؤسساات قبال اإلفاراج عناه حتاى يحصال لاه علاى عمال وإرساال           واالتصال ب

مندوبين عن المصلحة لزيارة المفارج عناه فاي مكاان عملاه ليطماون صااحب العمال مان          

جهااة والمفاارج عنااه ماان جهااة أخاارى . وتقااوم الجهااات المختصااة بإعااادة المفاارج عنااه        

ة الالحقاة عناه   الساجن فاي حالاة إذا ماا كاان تقريار مصالحة الرعايا        إلاى   بصال  شارمي 

سلبيا . كما يالح  أن هناك مصاالل أخارى تتباع وزارتاي العمال والشاوون االجتماعياة        

  .تساعد في عملية الرعاية الالحقة حسب ملب مصلحة السجون
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o :السودان 

وذلاأل   ؛تطبيق الرعاية الالحقة في السودان كنشا  رسمي خاالل الخمساينيات   أبد

لحة الساجون لمسااعدة محاافظي األقااليم     في شكل لجناة استشاارية برئاساة مادير مصا     

على تشغيل الساجناء المطلاق ساراحهم وتقاديم العاون الممكان ألسارهم. وتضام هاذا          

اللجنة ممثلاين حكاوميين وأهلياين مان بيانهم رجاال األعماال وضابا  الساجون. ثام ماا            

لبث أن ألغيت خالل الستينيات وحل محلها إدارة صغيرة برئاسة مصالحة الساجون فاي    

لدراسة احتياجات المسجونين المفرج عنهم فاي جمياع أنحااء الابالد وتقاديم       الخرموم

منحة مالية صغيرة لمن يستحق منهم. وقد انتقلت لجنة الرعاية الالحقة للمفرج عانهم  

مصاالحة الرعايااة االجتماعيااة بااوزارة الصااحة السااودانية التااي إلااى  فااي أوائاال الثمانينااات

ولهاا ميزانياة خاصاة بهاا وهيواة       ،رعاياة الالحقاة  تقوم حاليا بالادور الحكاومي الارئيس لل   

للعاملين فاي هاذا المجاال، ويتباع هاذا المصالحة مكتاب للرعاياة االجتماعياة فاي جمياع            

األقاااليم السااودانية حيااث تقااوم أساسااا بتقااديم المساااعدات للسااجناء المفاارج عاانهم          

 .وأسرهم

o  السعوديةالتجربة: 

فاي المملكاة العربياة الساعودية      تدخل الرعاية الالحقاة للساجناء المطلاق ساراحهم    

ضمن نظام التكافل االجتماعي النابع مان الشاريعة اإلساالمية السامحاء علاى اعتباار أن       

الرعايااة الالحقااة بمفهومهااا المتكاماال تباادأ عنااد دخااول السااجين المؤسسااة العقابيااة،         

وخاصاااة فيماااا يتعلاااق باااالتعرف علاااى وضاااع أسااارته والعمااال علاااى المسااااعدة العاجلاااة    

والتكفاال بأمورهااا المعيشااية بمااا فااي ذلااأل تااوفير المأكاال والمسااكن وتعلاايم      ألفرادهااا، 

غيار ذلاأل مان االحتياجاات الضارورية. ولإلساالم، باعتباارا        إلى  الصغار وعالج المرضى

دياان ال تنفصاال فيااه العبااادة والشاارائع واألخااالق، موقااأل إيجااابي وواضاال ماان مسااائل      

ع، ويتجلاى هاذا الموقاأل فاي دعاوة      الرعاية االجتماعية وتلبياة احتياجاات فواات المجتما    

معونة الفوات المحتاجة والفقيرة انطالقاًا مان دوافاع حاب الخيار واإلحساان.       إلى  الناس

وتطبيقًا لذلأل تنتشار فاي المملكاة العربياة الساعودية عادد مان الجمعياات األهلياة التاي           

وهااي لجنااة  ،عجمعيااة تااراحم ":تهاتم برعايااة أساار السااجناء والمفاارج عاانهم ماان أهمهااا 
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تنتشاار فااي منااامق المملكااة العربيااة السااعودية، وتقااوم بالعديااد ماان   ًافرعاا (15)ديها لاا

البرامج لتأهيلهم لالندماج بالمجتمع والمساعدة أيضاًا فاي أزمااتهم المالياة وأيضاًا فاي       

تموياال  ب حكااومي وهااو صااندوق  عصااندوق الموويااة . كمااا يقااوم ع مشاااريعهم الخاصااة 

 . ية للمساجين والمفرج عنهم وأسرهميمنل األولووالتجارية الصغيرة  األنشطة

ساابق ماادى االهتمااام الااذي توليااه الاادول المختلفااة بالرعايااة الالحقااة   ويتضاال ممااا

للمفااارج عااانهم بعاااد أن أصااابحت بااارامج المعاملاااة والتأهيااال المطبقاااة فاااي المؤسساااات  

العقابية ال تكفى بذاتها لضمان إعادة تكييأل المحكوم عليه واندماجه في المجتماع مان   

لكنه البد وان يدعم هذا البرامج نظام فعال للمساعدة والرعاياة. ياتم اإلعاداد     جديد،

لااه منااذ باادء إيااداع السااجين السااجن حتااى وقاات اإلفااراج عنااه، وهااى الفتاارة التااي تعااد     

أحاارج واخطاار فتاارة تواجااه المحكااوم عليااه فااال تاازال تجربااة السااجن ماثلااة أمامااه، فااإذا  

تضامن لاه سابل العايش الشاريأل اساتجاب       وجد الرعاية والمساعدة التي تأخاذ بيادا و  

لهااا، أمااا إذا وجااد المجتمااع يطاااردا ويالحقااه بجرمااه الااذي وفااى عنااه دينااه فااال يكااون    

 . ضمان لقمة العيشإلى  أمامه إال رفقاء السوء وإال مريق الجريمة سبيال

لسااالوك المنحااارف مااان الزاوياااة    هنااااك عااادة نظرياااات اجتماعياااة تفسااار العاااودة ل     

أسااااباب إلاااى   االجتماعياااة. ويعيااااد الكثيااار ماااان علمااااء االجتماااااع السااالوك المنحاااارف    

إلاااى  ضاااافةإموضااوعية تتعلاااق بوجااود خلااال فاااي التنظاايم االجتمااااعي ياااؤدي لإلجاارام     

 العوامل الذاتية. ونستعرج أدناا بعض النظريات المفسرة.

 يكولوجية:األ النظرية 

 (باارجس)لألعمااال والبحااوث التااي قااام بهااا كاال ماان        ًاادتااأتي هااذا النظريااة امتااد   

وفرضيتهم الشاهيرة بتاأثير البيواة المكانياة فاي       ،مريكيةاأل (شيكاغو)في مدينة  (بارك)و

. (كليفااورد شااو)انتشااار الساالوك المنحاارف. ولعاال خياار ماان يمثاال هااذا النظريااة انن   

ذ إهااا علااى األفااراد، ودرجااة تأثير ،يكولوجيااةاألتقااوم هااذا النظريااة علااى فرضااية البيوااة  
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ن الجريمااة واالنحااراف يعاادان نتيجااة أ( 46:  م2009)اليوسااأل  (كليفااورد شااو)ياارى 

ة واالزدحاااام المكااااني والصاااراعات   ينن الظاااروف الساااكن ألتوساااع المديناااة وامتااادادها و  

 (شاو )نما هي بيوة محفزة للجريمة. وفي الدراسات التاي أعادها   إالناجمة عن كل ذلأل 

ن الجريمااة تتركااز فااي منااامق  أ (شااو)مريكيااة الحاا  ( األكاغوشااي)ا فااي مدينااة زمااالؤو

محددة من المدينة، حيث تزداد نسبة انحراف االمفال في وساط المديناة، وتقال كلماا     

ن سااكان منطقااة الوسااط يعااانون ماان   أاألمااراف. وقااد الحاا   إلااى  ابتعاادنا عاان الوسااط 

يطرة علاى ابنائهاا   ن األسر ليس لاديها القادرة الكافياة للسا    أأوضاع اقتصادية متردية، و

وضاااعأل وساااائل الضااابط    ،بسااابب  روفهاااا االقتصاااادية وضاااعأل الاااروابط االجتماعياااة    

االجتماعي غير الرسمي، وعدم االمتثال لمعايير الثقافة الدارجة. وتفسر هاذا النظرياة   

 يكولوجية.أو ةنه نتاج بيوة اجتماعيأالعود للجنو  والجريمة على 

 

 نومي )فقدان المعايير(:نظرية األ 

 (يميال دوركاايم  إلاى كتاباات عاالم االجتمااع الفرنساي )إ      عود جاذور هاذا النظرياة   ت

أربعاة  إلاى   وخاصة في دراساته عن االنتحار في المجتمع الفرنسي، حيث قسم االنتحار

أنماااا ؛ انتحاااار انااااني وانتحاااار ذاتاااي وانتحاااار قااادري وانتحاااار عاألناااوميع. ويشاااير     

ى عنااد بعااض األفااراد؛ وشااعورهم المسااتمر حالااة فقاادان المعااايير والمعنااإلااى  باااألنومي

 وكذلأل شعورهم العميق باالغتراب ماا يادفعهم فاي نهاياة المطااف      ،باليأس والالجدوى

 االنتحار.  إلى 

 حياث  مفهاوم عاألناوميع.   (روبارت ميرتاون  )مريكاي  والحقا مور عالم االجتماع األ

ينشاأ نتيجاة   السالوك المنحارف فاي غالبيتاه ال      إلاى أن  بهذا الخصو  (ميرتون)يشير 

دوافع فردية للخروج على الضوابط والمعايير االجتماعية ولكن حصيلة تعاون كال مان   

وثقافاة المجتماع التاي تشاجع علاى  هاورا. ويشار  ميرتاون فكرتاه           ،النظام االجتمااعي 

 هما: ةهناك عنصرين أساسيين في ثقافة المجتمع ونظمه االجتماعيأن  بالقول

هااداف جميااع أفااراد   حيااث يشااترك فااي هااذا األ  ة هااداف التااي ترساامها الثقافاا  األ -1

 تحقيقها.إلى  المجتمع ويسعون
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هااداف دون خاارق القااانون أو  جتماعيااة المشااروعة لتحقيااق تلااأل األ الوسااائل اال -2

 المتواضعات االجتماعية.

تحقيقها بالوسائل إلى  هداف يسعى الفردإن هناك أف (ميرتون)وحسب 

لجماعة ضغطا معينا على ضرورة المشروعة. وفي الوقت الذي يمارس فيه اعضاء ا

هداف بصورة غير مشروعة. ويقول ا نجد ثمة صورا للخروج عن تلأل األاتباعه

ن السلوك االنحرافي يعتمد على ما يطلق عليه نموذج االتفاق، ففي كل أ (:ميرتون)

هداف وسبل بلوغها. ويقع االنحراف وعة من القيم التي تحدد نوعية األمجتمع مجم

مع، أو لناس مجموعة من االساليب غير المشروعة لتحقيق قيم المجتيتبنى ا اعندم

هداف من ناحية وبين أساليب تحقيقها من ناحية أخرى. عندما يحدث انفصال بين األ

وأحيانا ينتج االنحراف عن محاولة تحقيق أهداف  مشروعة بوسائل غير مشروعة؛ 

جا ع في مجال المال لكن فالمجتمع األمريكي على سبيل المثال يعلي من قيمة عالن

هذا النجا  أو تحقيق تلأل القيمة يتطلب مجموعة من القدرات واالمكانيات التي قد 

مرق غير مشروعة لتحقيق النجا . إلى  ال تتوفر لدى بعض األفراد ومن ثم يلجأون

على هذا الحالة فقدان المعايير المتفق عليها اجتماعيا  (ميرتون)ويطلق 

(Merton, 1959.) 

 رية الثقافة الفرعية الجانحة:نظ 

فاي الفكارة    (delinquent sub-culture)تتجلى نظرية الثقافة الفرعية الجانحة 

( تميازهم عان   lower)مبقة اجتماعياة دنياا   إلى  فراد ينتمونأن بعض األالتي مؤداها 

ن ثقافة الطبقة الدنيا قد تشجعهم على ارتكاب السلوك المنحارف.  الطبقة الوسطى، وأ

البنااااء االجتمااااعي والثقاااافي  إلاااى  هاااذا النظرياااة االنحاااراف والجريماااة عموماااا   وترجاااع

نااه ساايجد مجموعااة ماان القاايم التااي    إف - غالبااا -للمجتمااع فماان ينشااأ فااي مبقااة دنيااا    

نها ساتخلق لاه المباررات    إتشجعه على السلوك المنحرف والكسب غير المشروع، بل و

(. وتتفاااق هاااذا 60: م2009: االجتماعياااة واالخالقياااة للقياااام باااذلأل )انظااار اليوساااأل  

 (أوسااكار لااويس)حااد كبياار مااع مفهااوم عثقافااة الفقاارع التااي تحاادث عنهااا   إلااى  النظريااة

يكاون بسابب العامال    أن  ( الاذي جاادل باأن الفقار صانيعة ثقافياة متوارثاة قبال        م1961)
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الفكاك من بعاض القايم التاي     نون في بيوات فقيرة ال يستطيعوؤاالقتصادي؛ فمن ينشأ

حساينه أو  والتساليم بااألمر الواقاع دون محاولاة لت     ،والدعاة  ،تكالية والعجاز تكبلهم؛ كاال

علاى الثقافاة الفرعياة للجاانحين والمجارمين وأربااب        ذاته المعنىالخروج منه. وينطبق 

السوابق في االحياء المنزوية من المدينة؛ فهم يتفاعلون في ضاوء رماوز ومتواضاعات    

ومون به وكأنه نوع من البطولة والقيم التي اجتماعية تنظر للسلوك المنحرف الذي يق

يجدر عدم الخجل من اتيانها. وبشيوع هاذا القايم السالبية وترويجهاا دون قصاد فاي       

نها تصبل ذات أثر باله في تكاريس السالوك   إعالم فبعض االفالم والروايات ووسائل اإل

 المنحرف وخرق القانون والنظر لذلأل بإيجابية.

 :نظرية الوصم االجتماعي 

نماا يكمان فاي الكيفياة التاي      إخلق المجارم  إلى  ن ما يؤديأ( 1938يرى تاننبوم )

تلأل الكيفية وما يصاحبها من عملياات مرحلياة    إلى أن يعامله انخرون بها؛ حيث أشار

تأكيااد الشاار واإلثاام أو   إلااى  ومااا يالزمهااا ماان تااأثيرات وتااأثير متبااادل مشااترك تااؤدي     

مليااة صانع المجاارم تحتااوي علااى عناصاار تشاامل  ن عأ (تاااننبوم)المبالغاة فيهمااا. وياارى  

اعاة المحيطاة باالفرد الجاانل بإلصااقها باه.       موضع عالماات وألقااب وتعريفاات تقاوم الج    

خدمااة أغااراج الجماعااة وتحقيااق بعااض ماان      إلااى  وتااؤدي هااذا عالعمليااة الوصااميةع   

أهاادافها؛ حيااث تساااعد علااى بلااورة نقمااة انخاارين ضااد الشااخم المنحاارف، وأيضااا        

الاذي   (ليماارت )حو نفسه. ومن الاذين أكادوا علاى هاذا الفرضاية كاذلأل       تأكيد نقمته ن

 ثاااار الخبااارة الناشاااوة عااان الوصااام     إلاااى  يرجاااع االنحاااراف فاااي السااالوك بصااافة عاماااة     

ن الجماعات البشرية هي التي تخلق االنحاراف  أفيرى   (،هوارد بيكر)ما أاالجتماعي. 

ياث يطباق القاانون علاى     خرقهاا؛ ح  بسببعن مريق صنع القواعد التي ينشأ االنحراف 

بعض االشخا  الذين يصامهم المجتماع بوصامة االنحاراف ويوصامون باالخروج علاى        

القااانون. وهنااا يصاابل االنحااراف نتيجااة لمااا يطبقااه انخاارون ماان قواعااد علااى الجاااني     

تمثال تلاأل   إلاى   كمنحرف من خالل عملية الوصم التي تؤكد لدياه اناه مجارم ماا يدفعاه     

 (.56-55: م2009لوك المنحرف )أنظر: اليوسأل، الشخصية ومن ثم تكرار الس
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 :نظرية االختالط التفاضلي 

المنحارف والعاودة لاه.     تعد هذا النظرية مان أشاهر النظرياات التاي تفسار السالوك      

تااارد  لهااا بدايااة األماار علااى أسااس ماان نظريااة المفكاار الفرنسااي جبرائياا      وقااد تاام بناؤ 

J.Tard  كااان تلخااايم نظرياااة المحاكااااة  المعروفاااة بنظرياااة المحاكااااة أو التقلياااد. ويم

 بثالثة قوانين:

 يقلد الناس بعضهم البعض كلما كانت الصالت فيما بينهم أعمق وأقوى. -1

إلاى   األضعأل ومن الكبيرإلى  األسفل ومن األقوىإلى  ينتقل التقليد من االعلى -2

 الصغير ومن الغني للفقير.

القديماة بفعال   تحل بعض العادات واالنما  السلوكية الجديدة لتزاحم العاادات   -3

التقليااد واالنتشااار، فالقتاال بالسااكين كاناات عااادة عرفتهااا أكثاار الشااعوب وساايلة  

 للقتل، وحين  هرت االسلحة النارية زاحمتها وصارت األكثر انتشارا.

ال يشكل سمة أو مرضا ينتقل  - عمومًا –ن السلوك المنحرف أ (تارد)ويرى 

اختالمه بانخرين وتقليد سلوكهم  بل هو مهنة يتعلمها من خالل ،لإلنسان بالوراثة

 منهم.  (role model)عندما يختار له مثال أو قدوة 

ما نظرية االختال  التفاضلي فهي تشكل تطويرا منهجيا لشر  كيفية انتقال أ

السلوك المنحرف بطرق التعلم من انخرين ومن خالل مخالطتهم وتعلم االنما  

من خالل عالقات شخصية  ةكاب الجريمية والمسوغات التي تشجع على ارتجراماإل

وثيقة وحميمة. وقد  هرت أولى فروج هذا النظرية على يد عالم االجتماع الجنائي 

 ( والتي صاغها على النحو التالي:م1939) (أدوين ساثرالند)األمريكي 

 ي هو سلوك مكتسب وليس موروثا.جرامالسلوك اإل -1

االفاااراد بغيااارا ممااان مارساااوا  ثنااااء اخاااتال  أحاااد  أجراماااي ياااتم تعلااام السااالوك اإل  -2

 .جراماإل

جراماااي داخااال الجماعااة ولااايس عااان مرياااق وساااائل أخااارى  م السااالوك اإليااتم تعلااا  -3

 ز والصحافة.اكالسينما والتلف
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ي وارتكااب الجريماة بطرقهاا    جراما : تعلم السلوك اإلنتتضمن عملية التعلم مسألتي -4

 ي.جرامجاهات والدوافع وتسويه السلوك اإلالمختلفة، وتعلم ضبط االت

شااخا  المحيطااين بااالفرد؛ فااإذا   لااى األعمليااة الااتعلم للاادوافع والميااول تعتمااد ع   -5

غياار معااادين لألنظمااة كااان ذا كااانوا إكااانوا معااادين لألنظمااة كااأن التااأثير ساالبيا، و

 .يجابيًاالتأثير إ

نتهااك القاوانين علاى    إلى إ ينحرف الشخم حين ترجل عندا كفة انراء التي تميل -6

 على االمتثال للقانون.كفة انراء التي تشجع 

االختال  التفاضلي يختلأل حسب التكرار واالساتمرار واالسابقية، اذ كلماا ازدادت     -7

وتيااارة االخاااتال  وتعمقااات عالقاااة الشاااخم بمااان حولاااه ممااان يخرقاااون القاااانون،    

 ارتفعت عندا القابلية لخرق القانون واتيان الجريمة.

ا في ذلأل تنمية االتجاهات ؛ بمجرامي يتضمن جميع أشكال التعلمتعلم السلوك اإل -8

 يجابية نحو ممارسة الجريمة.اإل

جرامااي يعباار عاان الحاجااات أو القاايم، ولكنااه ال يفساار بهااذا الحاجااات       الساالوك اإل -9

والقيم ألن القيم تصلل لتفسير أصل السلوك ال صفته. وكل سلوك سوي أو غيار  

اجاتاه  سوي يعبر عن حاجة أو قيمة عامة؛ فالرجل الشريأل الذي يعمل إلشباع ح

 المادية يشبه في ذلأل غير الشريأل الذي يسرق لكي يشبع حاجاته المادية.

ن تكاارار أن هااذا النظريااة تؤكااد   إوفااي الحااديث عاان العااودة لممارسااة الجريمااة فاا    

اكتسااااب العائاااد لمختلاااأل إلاااى  نماااا تاااؤديإاالخاااتال  واساااتمراريته وأسااابقيته وعمقاااه 

بالتاااالي تصااابل هاااذا الخبااارات   الخبااارات االنحرافياااة وتأصااالها لدياااه بمااارور الوقااات، و   

(. 59 -57: م2009االنحرافيااة بااديال للخباارات الموافقااة للقااانون )أنظاار: اليوسااأل،     

أصاادقاء اعتااادوا علااى   ن العائاادون للجريمااة هاام ماان لااديهم    إفاا ماان ذلااأل،  واسااتنتاجا

جرامي، ويتوفرون على خبرات متعددة في انتهاك القانون. وبالتاالي  اقتراف السلوك اإل

األساسية هي ضرورة تهيوة عرعاية الحقةع في بيواة مناسابة لمان يغاادرون      ن القضيةإف

صاادقاء اعتااادوا علااى خاارق    أأو دار المالحظااة للحااد ماان اخااتالمهم مااع      اإلصااالحية

 القانون وممارسة السلوك المنحرف.
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 :نظرية الضبط الذاتي عند هيرشي 

رفات بنظرياة   باالشتراك مع  خرين بطر  نظرية عاماة فاي الجريماة ع    (هيرشي)قام 

لااى الميااول والنزعااات االساسااية  الضاابط الااذاتي. وتعتمااد العناصاار الرئيسااة للنظريااة ع  

على تعرياأل عاام    (هيرشي)جريمة. وقد اعتمد إلى  وضاع التي تحول هذا الميولواأل

جرامي بما فاي ذلاأل جارائم    شامل ألنواع مختلفة من السلوك اإلللجريمة يسمل بمدى 

مدراء والمسؤولين( التي عادة ال تؤخذ في الحسابان فاي   عذوي الياقات البيضاءع )ال

جارام. ويتمثال هاذا التعرياأل فاي عاد الجريماة سالوكيات مان القاوة أو           ريات علم اإلنظ

التزوياار التااي تتخااذ ملبااا لتحقيااق مصااالل ذاتيااة. ويتطااابق هااذا التعريااأل مااع افتااراج  

النااااس  نأعااان الضااابط االجتمااااعي فاااي نظريتاااه المعروفاااة والمتمثااال فاااي       (هيرشاااي)

الجريماة مان خاالل    إلاى   ضارورة النظار   (هيرشاي )بطبيعتهم ذوو مصاالل ذاتياة. ويارى    

ن الجريمااة كمشااكلة تنااتج عاان تاادني الضاابط     أ (هيرشااي)خصائصااها العامااة. ويعتقااد   

الذاتي وهو بذلأل يركز على  الفرد بدال من المصادر الخارجية للضبط. ويقاوم مفهاوم   

نااس يختلفاون فاي المادى الاذي ياذعنون فياه        ن الأعالضبط الاذاتيع عنادا علاى فكارة     

الجاااانحين لاايس لااديهم بواعاااث   أن  لإلغااراءات اننيااة. وتفتاارج فكااارة الضاابط الااذاتي     

الضاابط  ( إلااى أنهيرشااي)خاصااة بهاام فجميااع االفااراد لااديهم البواعااث نفسااها. وينتهااي  

ال إالذاتي المانخفض يظهار فاي أناواع مختلفاة وواساعة مان السالوك ال تمثال الجريماة           

الرفااع ماان إلااى  يعتقااد بااأن أي فعاال يهاادف  (هيرشااي)ن إدا منهااا. وبساابب ذلااأل فاا واحاا

مسااتوى الضاابط الااذاتي سااوف لاان يااؤثر فااي الجريمااة فقااط باال ساايعمل علااى خفااض         

ب، الساااالوكيات االجتماعيااااة غياااار المرغوبااااة كالتقاااااعس عاااان أداء الواجااااب، والهاااارو     

نااه لاايس هناااك  إفساااءة اسااتخدام الكحااول، وبالتااالي  والعدوانيااة وحااوادث الساايارات وإ 

نظر: الجريمة في االنخفاج )ا تأثير مارد لألشكال األخرى من االنحراف عندما تأخذ

العااود للساالوك المنحاارف وتكاارار ارتكابااه    فااإن (. وبااذلأل 63-61: م2009اليوسااأل، 

 وجود ضبط منخفض لدى العائد.إلى  انما يشير
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اولاات قضااية العااود للساالوك المنحاارف  هناااك عاادد ماان الدراسااات المنجاازة التااي تن 

أو الباااالغين. وتتفاااق معظمهاااا علاااى بعاااض العوامااال    االحاااداثوالجريماااة ساااواء عناااد  

المشااتركة لعاال أهمهااا قضااية عالوصاام االجتماااعيع التااي تلعااب دورا مهمااا فااي العااودة   

للجريماااة، وكاااذلأل بعاااض السااامات التاااي تتعلاااق بأسااار المنحااارفين؛ كالتفكاااأل األساااري، 

علاى احاداث التغييار االيجاابي المطلاوب فاي        اإلصاالحيات عدم قادرة  وعامل البطالة، و

دراسااة معظمهااا  (12)ساالوك الناازالء وتهيوااتهم للخااروج. ونسااتعرج أدناااا نحااوا ماان   

 محلي مع بعض الدراسات العربية والعالمية.

 ذات العالقااااة دراسااااة عبداللااااه باااان ناصاااار الساااادحان      المحليااااة ماااان الدراسااااات ف

ع. لالنحددرا : األنمدداط واألسددبا   األحدددا دا عددوهااا( وكاناات بعنااوان ع 1417)

حادثا فاي دور المالحظاة بالمملكاة      (123)وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهاا  

جمعاات البيانااات ماانهم باسااتبيان صاامم لهااذا الغاارج، مااع اسااتعانة الباحااث باابعض      

. وقااد أ هاارت العماال والتنميااة االجتماعيااة التقااارير االحصااائية الصااادرة ماان وزارة

إلااى  انخفاضااا فااي نساابة العااود عنااد أحااداث المملكااة قياسااا     - عمومااا -ة الدراساا

ياداعهم. أ هارت   إممان تام    (%14)المستويات العالمية فنسبة من يعاودون كانات   

ماان العائاادين محاال الدراسااة ساابق لهاام دخااول دار     (%57.7)نتااائج الدراسااة أن  

مارات،  % سابق لهام دخاول دار المالحظاة ثاالث      22أن  المالحظة مرتين في حاين 

 (%4)نحااو أن  ، فااي حااين (%16.3)أمااا ماان دخاال أربااع ماارات فبلغاات نساابتهم     

أن أكثر من نصأل األحداث العائدين ماا  إلى  دخلوا الدار للمرة الخامسة؛ ما يشير

االنحراف بدخولهم للمرة الثانية. كما أ هارت الدراساة   إلى  زالوا في بدايات العود

بين األحداث العائدين من العود الخا   أن العود العام )تنوع الجنل( أكثر شيوعًا

منهم قد عادوا للجنحة نفساها، فاي    (%45)( حيث ويجد  أن زهاء نفسها )الجنحة

أ هروا تنوعًا في ارتكاب الجنل التالية للجنحة األولى مماا يعطاي    (%55أن  حين

داللااة علااى أن انحااراف األحااداث العائاادين فااي المملكااة لاام يأخااذ صاافة االحتااراف.    
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تليها الجارائم االخالقياة بنسابة     (%80)اءت السرقة بالدرجة األولى بنسبة وقد ج

ثم المشاجرات العنيفة وأخيرا تعامي المخدرات. وقد لوح  ارتفاع سن  (13%)

وقاااد أ هااار األحاااداث  .(%70)سااانة بماااا نسااابته  (18-16)العائااادين فهااام مااان 

هم العماري فنحاو   مساتوا إلاى   العائدون ضعفًا شديدًا في المستوى الدراسي قياسًا

 (%82.1)ماانهم لاام يتجاااوز المرحلااة المتوسااطة علااى الاارغم ماان أن      (92.7%)

سنة وفي هذا السن يفترج أن يكاون الطالاب فاي الصاأل      (16)منهم تجاوز عمرا 

كااانوا منقطعااين  (%48)نصااأل األحااداث العائاادين تقريبااا أن  األول الثااانوي، كمااا

لام ينتظماوا فاي الدراساة      (%45.5)عان الدراساة قبال دخاولهم الادار ألول مارة و      

ويوجاد   بعد خروجهم مان الادار، كماا ترتفاع نساب الرساوب الدراساي فيماا بيانهم.         

بااين األحااداث العائاادين نساابة ليساات بالقليلااة مماان فقاادوا أحااد والااديهم، فهناااك         

التاااارابط إلااااى  أمهاااااتهم متوفيااااات. وبااااالنظر (%4.1)و ،%  باااااؤهم متوفااااون8.1

والااديهم  (%30.9)وح  وجااود تفكااأل إذ يوجااد األسااري بااين والاادي األحااداث لاا

إمااا منفصااالن أو متااوفًى أحاادهما، وتزيااد نساابة التفكااأل األسااري لاادى ماان تكااررت   

فاي   (%32.4)عودتهم للدار، فنجد أن النسبة لادى العائادين لمارة واحادة بلغات      

.  أماا ماا يتعلاق بمساتوى تعلايم      (%40.0)حين بلغت لدى العائدين ألربع مارات  

مان انبااء    (%44)العائادين فاال يخلاو مان انخفااج ملحاو  فنحاو          باء األحداث

متعلمين. وتبلاه نسابة مان يفادون مان مناامق حضارية نحاو          (%56)أميين مقابل 

بعاض انثاار   إلاى   من منامق ريفياة ماا قاد يعطاي مؤشارا      (%30)مقابل  (69%)

 السلبية للتحضر وحياة المدن وخاصاة ساكان األحيااء الشاعبية والمتوساطة الاذين      

مقارنااة بسااكان األحياااء    (%63)ارتفعاات نساابتهم فااي عينااة الدراسااة لتبلااه زهاااء      

 الراقية.

 ( فاي بحثاه   م2008ماا قاام باه الادكتور عبداللاه اليوساأل )      المحلياة   ومن الدراسات

الخصددائص االجتماعيددة واالقتصددادية للمسددتفيديف مددف العفددو      ع الموسااوم:

ن غالبياة  أساة اليوساأل   ع. وقاد كشافت درا  ارتكدا  الجريمدة  إلد    الملكي وعدادوا 
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وأن غالبيتهم كاانوا   ،ن للسلوك اإلجرامي هم من أصحاب التعليم المنخفضودئالعا

يشغلون و ائأل حكومية أو عساكرية قبال دخاولهم للساجن ماا ينفاي وجاود عالقاة         

ن غالبيتهم كانوا من أصحاب الادخول  أبين البطالة والعود للسلوك اإلجرامي. كما 

 لجريمة والسلوك المخاالأل لألعاراف الساائدة. معظمهام    المنخفضة ما قد يدفعهم ل

وفدوا من أسر مفككة بسبب الطالق أو وفاة أحاد الوالادين وبعضاهم ال     - كذلأل -

أو ماع األقاارب    ،يعيشون مع والديهم وإنما يعيشون مساتقلين أو ماع أحاد األباوين    

لمجتماع  أن معاودة السلوك اإلجرامي فاي ا إلى  واألصدقاء. وأشارت نتائج الدراسة

نااه غالبياة معاااودي الساالوك اإلجرامااي  إعودي تأخااذ مااابع العاود الخااا  حيااث  السا 

كااانوا ماان ماادمني المخاادرات أو المسااكرات أمااا عاان عاادد السااوابق وماارات دخااول  

المبحااوث للسااجن فقااد كشاافت الدراسااة أن غالبيااة المبحااوثين دخلااوا السااجن ماان    

ن أرباااب السااوابق  خمااس ماارات مااا يعنااي أن معظاام المبحااوثين هاام ماا    إلااى  ماارتين

 الذين تكررت معاودتهم للسلوك اإلجرامي.  

    ( م2011عاااادتها أسااااماء عباااد اللااااه التااااويجري ) أوفاااي الدراسااااة المحليااااة التاااي

ع فااي "الخصددائص االجتماعيددة واالقتصددادية للعائدددات للجريمددةوالموساومة   

 أتات  سارية المشاكالت األ  إلاى أن  ن الباحثة أشارتسجون الرياج وجدة للنساء فإ

 سااباب دخااول السااجن للماارة األولااى  أ، تلتهااا كعاماال مهاام فااي العااود للجريمااة   واًلأ

علااااى  لوصاااام االجتماااااعي للسااااجينة ، ثاااام نظاااارة ا بمعنااااى تكاااارار نفااااس الجريمااااة  

ومخالطااة السااجينات، والغياارة،   الشااعور بااالظلم والقهاار، ونهاعخريجااة سااجونع،  أ

اء لممارساة  نهاا مان أهام أساباب عاودة النسا      أ، التي تباين  والعنوسة وضعأل االرادة

وهاي   حلات بدرجاة متوساطة    ساباب أثالثة  جاء في الدراسةواالنحراف والجريمة. 

وعالرغباة فاي    ،المغرياات المادياةع   دوعوجاو   ،االقتصااديةع المشاكالت   رعاستمرا

نهاا  ن خاصاة بعاودة المارأة المنحرفاة، وأ    قاد تكاو   سبابأ هيمجاراة الصديقاتع، و

 ع المرأة في مجتمعنا.بوضارتبامًا و تأثيرا ألبرزا ربما كانت
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  ظداهرا العدود فدي الجريمدة     عبعناوان:  محلية  أجرى محمد المحيذيأل دراسةكما

ن  اااهرة العااود فااي   أإلااى  فيهااا خلاام   (م2011)عأسددباب ا وارارهددا وعالج ددا  

ليساات مقصااورة علااى    نهاااأالجريمااة تمثاال مشااكلة مستعصااية فااي علاام اإلجاارام، و    

وأن نسبة جرائم العود في الجريماة  مجتمع دون  خر، بل هي عامة في المجتمعات 

هي إحدى الدالئل على نجا  البرامج اإلصاالحية التاي تقادمها الساجون أو فشالها      

للتطبيع االجتماعي، والرفع من معدالت الوعي الثقافي واإلنسان لدى المجرم، وأن 

أسباب  اهرة العود في الجريمة وإن أخذت تنوعًا الفتًا للنظر إال أنها ليسات أمارًا   

باال هااي فااي مقاادور     ؛يتعااذر الوصااول إليااه، أو تصااعب معالجتااه بااالحلول الممكنااة     

بعااض أساابابها إلااى  اإلنسااان، إال أن هااذا التنااوع جعاال التركيااز علااى الحلااول يتجااه  

دون األخاارى. كمحاولااة تخفيااأل عقوبااة السااجن بوسااائل كثياارة، دون البحااث عاان      

ب لتفشااي  اااهرة  ورأى أن ماان أهاام األساابا  حلااول لألسااباب األخاارى بهااذا القاادر.   

قبااول الرجااوع عاان اإلقاارار، كمسااقط العقوبااة أو مخفااأل لهااا.   -العااود فااي الجريمااة 

وهذا ياأتي فاي جاناب القاضاي، حياث يقبال الرجاوع مان دون ضاوابط، وفاي جاناب            

بحّثااه علااى ماار  الحياال يالمجاارم حيااث يجااد التااأثير والتوجيااه ماان قباال السااجناء،  

ولذا ال بد من إعادة النظر في هاذا   ؛رارالعقوبة، وأقربها رجوعه عن إقللبيعد عن ا

الساابب، وجعاال قبااول الرجااوع عاان اإلقاارار فااي أضاايق الحاادود وبأسااباب معقولااة         

  ومقبولة؛ حتى يتحقاق الاردع والزجار، وتنتهاي أساباب العاود للجريماة مارة ثانياة.         

هااي ماان أهاام    (عقوبااات التعزياار  )أن العقوبااات غياار المقاادرة   إلااى  الباحااث  شاااروأ

حة  اهرة العود في الجريمة، وينبغي للقاضي أن يستثمر هاذا الناوع   الحلول لمكاف

من العقوبات بما يردع المجرم ويمنعه من معاودة جريمته، وأن العود في الجريمة 

يتنافى مع مبدأ التوبة الذي قد يأخذ به القضااة فاي تخفياأل العقوباة، ولاذلأل فمان       

وعاارج  م صااحة توبتااه. الجريمااة ماارة ثانيااة وأكثاار فهااذا دلياال علااى عااد    إلااى  عاااد

بعضااًا ماان الوسااائل التااي ياارى أنهااا سااتعالج هااذا الظاااهرة، مؤكاادًا أهميااة     الباحااث

دراسة األسباب الداخلية المرتبطة بالعائد، سواًء في موضوع الوراثة أم الجنس أم 
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السن أم الذكاء أم المرج، ومعرفة ما يمكن عالجه بالوساائل واإلمكاناات الحديثاة    

التربااوي والنفسااي، وذلااأل ماان خااالل مراكااز متخصصااة يسااهم   فااي المجااال الطبااي و

استجالء الصورة الحقيقياة، والواضاحة لهاذا األساباب، وتحدياد      إلى  العاملون فيها

الحلاااااول الناجحاااااة فاااااي معالجاااااة هاااااذا األساااااباب المتعلقاااااة بظااااااهرة العاااااود فاااااي   

ومالااب بدراسااة األسااباب الخارجيااة المرتبطااة بالعائااد سااواًء أكاناات فااي      الجريمااة.

مجااال االقتصااادي أم السياسااي أم الثقااافي أم النظااامي أم االجتماااعي، وهااي ماان      ال

األهميااة بمكااان كمااا أنهااا فااي المقاادور اإلنساااني، حيااث يسااتطيع اإلنسااان وضااع           

الحلول لهذا األسباب باألخذ بوسائل الرقي اإلنساني والتقدم الحضااري، وتحقياق   

ة مراجعاااة دقيقاااة لألساااباب  أهمياااإلاااى  أساااباب التنمياااة فاااي المجااااالت كافاااة، الفتااااً   

 المرتبطاة بعقوباة العائاد فاي الجريماة، والنظار بكال دقاة فاي تلاأل األساباب المؤديااة           

إن ضااعأل   وقااد ركااز الباحااث علااى     الجريمااة ماارة ثانيااة.  إلااى  عااودة المجاارم إلااى 

أن تكااون العقوبااة قويااة بقاادر مااا   قااد يكااون ماان أهاام أسااباب العااود مطالبااا  العقوبااة

ماان العااود فااي الجريمااة، كمااا أن قبااول الرجااوع عاان      يحقااق الااردع والزجاار ويمنااع  

اإلقرار من دون ضوابط، وقبل تنفيذ العقوبة يمثل مكافاأة للمجارم تدفعاه لمعااودة     

تعزيااز روادع الجريمااة الثالثااة اإليماااني   علااى ضاارورة وشاادد جريمتااه عاادة ماارات. 

ر السااجن عقوبااة علااى جاارائم متعااددة، ونظاارًا لتفشااي الفكاا ف ؛والعقااابي واالجتماااعي

اإلجرامي بين السجناء، فإنه من األفضل البحث الجاد عن بدائل للساجن ومحاولاة   

  تفعيلها في العقوبة، بحيث يسلم السجين من تأثير السجناء عليه.

 الموسااومة  والتااي تماات فااي مكااة المكرمااة و     (م1997مااا دراسااة عااالء سااليمان )   ا

فقااد  لددي""التفاعددل االجتمدداعي بدديف السددجناء المفددرم عددن م والمجتمددا المح    

عن العالقة باين الوصامة وباين الصاورة السايوة التاي يقابال بهاا           الكشألإلى  هدفت

المجتماااع صااااحب الوصااامة، وأيضاااا الكشاااأل عااان العالقاااة باااين الوصااامة وانثاااار         

االجتماعياااة لهاااا داخااال النطااااق األسااارى للموصاااوم، بجاناااب التعااارف علاااى انثاااار    

جديااااد للموصااااوم، االجتماعيااااة للوصاااامة ودورهااااا فااااي تشااااكيل وعااااى اجتماااااعي  
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واعتماادت الدراسااة علااى المساال االجتماااعي باسااتخدام اسااتبيان وأساالوب دراسااة    

مفاردة مان المساجونين الاذين تام       (200)الحالة، وقد اشاتملت عيناة البحاث علاى     

اإلفراج عنهم من ساجون منطقاة مكاة المكرماة، وتعاد هاذا الدراساة مان الدراساات          

ن الكمي والكيفي معا وقد أسافرت تلاأل   الوصفية التحليلية التي استخدمت األسلوبي

تلحااق  التاايالدراسااة عاان العديااد ماان النتااائج، منهااا : وجااود صاالة بااين الوصاامة       

تواجهااه داخاال  التاايالسااجن، والعديااد ماان المشاااكل   فاايالسااجين بساابب اإليااداع  

السجن أو خارجه عقب اإلفراج عنه، سواء بالنسبة لاه شخصايا أو علاى المساتوى     

القراباة   فاي راساة عان أن الجماعاات االجتماعياة والمتمثلاة      ، كما كشفت الداألسرى

تجااا المفارج    االجتمااعي إ هار عامل الصد والرد  فيوالجيرة تقوم بدور ملموس 

صاور ابتعااد وتجناب     فاي عنهم، حيث إنها تتخاذ مواقاأل اجتماعياة مختلفاة متمثلاة      

م تعارج هااؤالء المفاارج عاانه إلااى  ، وكال ذلااأل يااؤدى اجتماااعيوقطاع عالقااات ونبااذ  

، واإلحساااس الاادائم بعاادم االسااتقرار، االجتماااعيلحاااال ماان اليااأس، وعاادم التااوازن 

جماعاات إجرامياة،   إلاى   واالغتراب عن الحياة الساوية، مماا يادفع ببعضاهم للهاروب     

يتعارج لهاا الموصاومون،     التاي كذلأل كشفت الدراسة عن أن الضاغو  االجتماعياة   

بيااة ومواقااأل المجتمااع المحلااى    المواقااأل األساارة الساالبية منهااا واإليجا    فاايسااواء 

الااذى يعيشااون فيااه، وماانعهم ماان اكتساااب رزقهاام بااللتحاااق بعماال مااا، كاال هااذا         

 فااي –المواقااأل تشااكل تصااورات ذاتيااة لاادى المفاارج عاانهم غياار سااوية، وتااؤدى        

 .الجريمةإلى  للعودة –غالبية األحوال 

     رف المنحاارفين للساالوك المنحاا   األحااداثوماان الدراسااات المحليااة الخاصااة بعااودة

مددددا فاعليدددة  ( بعناااوان عم1996الدراساااة التاااي اعااادها علاااي حسااان العجماااي )   

. وقاد  لالنحدرا "  األحددا  التدخل الوقائي في الرعايدة الالحقدة لمندا عدودا     

ن بارامج التادخل الوقاائي الالحقاة لهاا تاأثير       أتبين من الدراسة عادة نتاائج؛ ومنهاا    

األساارة والهااروب ماان  المفاارج عاانهم نحااو التماارد علااى   األحااداثفااي تعااديل اتجاااا 

المنزل وكذلأل االنحراف الخلقاي ومخالطاة رفقااء الساوء، والهاروب مان المدرساة،        
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نحااو التشاارد والساارقة. والدراسااة عمومااا أثبتاات      األحااداثوكااذلأل تعااديل اتجاااا   

تكااون أن  أهميااة الباارامج الوقائيااة والرعايااة الالحقااة فااي الحااد ماان العااودة شااريطة    

راساااات ذات العالقاااة دراساااة حماااود البطاااي    بااارامج مدروساااة ومناسااابة. ومااان الد  

. وقاااد "األحددددا لجندددو   اإلصدددالحية"فاعليدددة التددددابير  ( بعناااوان م1990)

ن هنااك أحاداث لام تاردعهم العقوباة رغام       أعادة نتاائج ومنهاا    ة إلاى  توصلت الدراسا 

أهام عامال قاد يكاون      إلاى أن  هم دور المالحظة عادة مارات. وتشاير الدراساة    إيداع

والحد من عودتهم للسلوك المنحرف هاو ايقاا  الاوازع     ثاألحدامساعدا في ردع 

قادرة الحادث علاى التعبيار عان      أن  الديني عنادهم وتاأهيلهم لمواجهاة الحيااة. كماا     

نفسه فاي الادار وتقبال األخصاائيين لاذلأل يعاد عاامال مسااعدا فاي تقاويم سالوكه.            

عان   هويقتر  الباحث تعزيز دور األسرة لكي تتجاوب مع الدار؛ فقد كشافت دراسات  

مكانيااة العاود للساالوك المنحارف بساابب   عأل واضاال فاي هااذا الجاناب ممااا يعناي إ   ضا 

ن العقوباة المخففاة علاى الحادث لام      أذلأل. ومن النتائج التاي توصالت لهاا الدراساة     

فااي  اإلصااال ن ضااعأل باارامج إتكاان هااي الساابب فااي العااود للساالوك المنحاارف؛ باال  

 الدور قد تكون هي السبب األهم.

   هاا(  1411دراساة عاران العتيباي )    األحاداث ة الخاصاة بعاود   ومن الدراساات المحليا

 ع.  المنحرفيف األحدا التنشئة األسرية وظاهرا العود عند الموسومة ع

العائدين ليس لهم تاأثير فاي    األحداثن  باء أ :منهاعدة  وقد بينت الدراسة نتائج

الفاارا  عااة فااي أوقااات  ولاايس لهاام جهااد فااي التوجيااه والمتاب   ،صاادقاء ألبنااائهمأاختيااار 

مماا يعاد    ،بناائهم أتجااا متابعاة    األحاداث مان  بااء    كبياراً  همااالً إن هناك وغيرها. كما أ

 سببا في عودتهم للسلوك المنحرف.  

العائاادين يعااانون ماان عااوز مااالي ياادفعهم للساارقة؛       األحااداثن أ ةوبيناات الدراساا 

رك فالتشاارد وتااا  ،خالقيااات ، ثااام األفغالبيااة ساالوكياتهم المنحرفااة تنحصااار فااي الساارقة     

 المنزل.  
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في حياة الحدث وسلوكه المنحارف، وأن   اكبيًر ان لألصدقاء دوًرأوبينت الدراسة 

 يعانون من ضعأل الوازع الديني.   األحداثمعظم 

دخااولهم  دبنااائهم المنحاارفين عنااأن مواقااأل انباااء الساالبية تجاااا أوبيناات الدراسااة 

مااؤثرة علااى الحاادث  وتلبيااة احتياجاااتهم تشااكل عواماال نفسااية   ،وعاادم زيااارتهم ،الاادار

 سلبا ما قد تكون سببا في عودتهم للسلوك المنحرف.

وقااد أوصاات الدراسااة بزيااادة فتاارة احتجاااز العائاادين لماانعهم ماان صااحبة رفاااق          

صااال  ساالوكهم ماان خااالل باارامج تصاامم لهااذا     إالسااوء ولتمكااين دور المالحظااة ماان   

 الغرج.

 ( وهاي محلياة كاذلأل والموساوم     1412اما دراسة فهد الرويس )أردر التفكد    ة عهاا

 ع  لالنحرا  األحدا األسري في عودا 

ثاار السااالوكيات  ن الساارقة هاااي أك : أومنهاااا ،فقااد خرجااات باابعض النتاااائج  المهمااة   

ن المسااتوى التعليمااي لألحااداث العائاادين متاادهور؛ فمعظمهاام      المنحرفااة ممارسااة، وأ 

هم ؤ باا  (%69)%(،  ونحاو  40%(، ويفدون من أسر مفككة )41فاشلون دراسيا )

تعرضوا للقساوة مان قبال المحيطاين بهام       (%31)وي التعليم المنخفض، ونحو من ذ

ن نحااو أعاشااوا فااي أجااواء مشاااجرات أساارية، و     (%70)أو التاادليل الزائااد، ونحااو   

 ال يشعرون بالمسؤولية تجاا ابنائهم.   األحداثمن  باء  (51%)

ال تتواصاال معهاام أساارهم   األحااداثماان  (%44)ن نحااو وبيناات الدراسااة كااذلأل أ 

 ،لاام يااتم التواصاال معهاام مطلقااًاماانهم  (%21)ن إباال  ،ثناااء احتجااازهمأدرجااة كافيااة ب

 مالق سراحهم.إاألمر الذي قد يعزز فر  عودتهم للسلوك المنحرف الحقا بعد 

 الخصدائص  هاا( بعناوان ع  1423عدها ذعاار العتيباي )  وفي الدراسة المحلية التي أ

 ع  ا االجتماعية واالقتصادية لألحدا  العائديف لالنحر

ا، فقااد بيناات  عائااًد (27)ماانهم  ( أحااداث،205)ومبقاات علااى عينااة بلغاات زهاااء    

ن معظم المبحوثين أا وكذلأل األبوين، وعموًم األحداثالنتائج انخفاج مستوى تعليم 
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هم مااان معاااددي الزوجاااات، وأن عالقاااة   أباااائن غالبياااة أكاااانوا مااان مناااامق حضااارية، و  

 .ارنة بمن دخلوا الدار مرة واحدةوخاصة لدى العائدين مق ،بأسرهم سيوة األحداث

العائاادين المنقطعاين عان الدراسااة هاي أعلااى     األحاداث ن نسابة  كماا بينات النتااائج أ  

ن أالمنحارفين لمارة واحادة. وأهام مان ذلاأل بينات النتاائج          األحاداث مما هي عليه عند 

العائدين لالنحراف هم أكثار عوصاماع ألنفساهم مقارناة بنظارائهم مان المنحارفين لمارة         

 ة.واحد

 (م2010اعدها كل من الرواشدة والصالل ) دراسة أردنية في و. 

السجون تتمثل في عدم وجود فرصاة  إلى  شخا ن سبب عودة األأبينت نتائجها 

 . فضل مأوى لهمأن السجن أأو اعتبار  ،أو وجود مشكالت عائلية ،عمل

ثاال نهااا مرحلااة انتقاليااة حاساامة تمأو عفااراجاإل صاادمة ع مفهااوم الدراسااة تناولااتو

الصاادمة النفسااية واالجتماعيااة واالقتصااادية التااي يعيشااها المفاارج عنااه خااالل االشااهر      

 .  االولى من خروجه من المؤسسة العقابية

تألأل مجتمع الدراسة مان جمياع األشاخا  الاذين تشاير الساجالت القضاائية        قد و

 أنهم مسجونون فاي أحاد مراكاز اإلصاال  والتأهيال األردنياة الموزعاة فاي        إلى  الرسمية

. وممن تراوحت أعمارهم مان   (8010)، والباله عددهم م(2010)األردن، خالل عام 

 (471)سن الثامنة عشرة حتى الخامسة والستين. وقد بله عدد أفراد عيناة الدراساة   

شخصااًا ماان السااجناء الااذكور واإلناااث، ماان المرشااحينن لمغااادرة السااجن بساابب انتهاااء 

   محكوميتهم.

تااوفر  جااابوا بعاادم %( أ65.2) ر ماان نصااأل العينااة كثااأ إلااى أن واشااارت الدراسااة 

وجااود مشااكلة وقصااور  إلااى  باارامج تهيوااة لهاام عنااد خااروجهم ماان السااجن، ممااا يشااير  

  .واضل في تلبية احتياجات هذا الفوة للتهيوة لمرحلة العودة لالندماج في المجتمع

س لاديهم دخال ماالي لإلنفااق علااى     لااي (%71)نحاو   ت الدراساة إلاى أن  شاار أكماا  

ثلاااث العيناااة تقريباااًا    إلاااى أن ة بعاااد خاااروجهم مااان الساااجنا ونوهااات الدراساااة     ساااراأل

   .ليس لديها مكان للسكن بعد الخروج من السجن (29.9%)
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شعور بوجود صعوبة بالغة في الحصاول    ن نصأل العينة لديهمأووجدت الدراسة 

علااى عماال بعااد خااروجهم ماان السااجنا كمااا يوجااد لاادى السااجناء شااعور بعاادم تقباال     

 . هم لهمئبناأو زوجاتهم 

ن نساابة الشااعور باالكتواااب والقلااق تزيااد كلمااا اقتاارب موعااد        أ :وقالاات الدراسااة 

 . خروج السجين من السجن عند الغالبية العظمى من السجناء

 ضاافة إيجابية لدى السجيِن مثل الاوازع الاديني،   القيم اإل ومالبت الدراسة بتمكين

خاالل تعياين مرشادين يتولاون تحدياد      توفيِر برامِج اإلرشاد النفسي للساجناء مان   إلى 

   .مؤسساِت الخدمات الصحية النفسية واالجتماعيةإلى  احتياجات السجناء وإحالتهم

وأوصاات الدراسااة بتااوفير قااروِج بساايطة للنزيااِل ضاامن باارامِج الرعايااة الالحقااة         

المجتمااع واسااتعادة دورا بكرامااة داخااِل أساارته    إلااى  لمساااعدته علااى الباادِء بالاادخولِ   

ولام تغفال الدراساة ضارورة تفعيال دور القطااع الخاا  فاي تأهيال الساجناء           ، وأقربائاه 

وتدريبهم أثناء وجودهم فاي المؤسساات العقابياة، والمسااهمة فاي تاوفير فار  عمال         

مناسبة لهام بعاد اإلفاراج عانهم، وذلاأل استشاعارًا بالمساؤولية االجتماعياة التاي تترتاب           

   .على كافة مؤسسات المجتمع

التي تقدم لعائالت السجناء  استمرار المعونة الومنية بضرورة مالبت الدراسةكما 

أثناااء وجااودهم فااي السااجن وبعااد خااروجهم منااه وعاادم قطعهااا مااا لاام يااتم التأكااد ماان    

 ضاافة . إحصول ربن األسارة علاى فرصاة عمال تاوفر ماا يحتاجاه مان دخال لاه وألسارته           

فااي السااجون،   ضاارورة زيااادة أعااداد المرشاادين والباااحثين االجتماااعين العاااملين    إلااى 

وتفعياال دورهاام ماان خااالل إعااداد باارامج تساااعدهم علااى إرشاااد السااجناء وتقااديم مااا    

يحتاجوناااه مااان دعااام اجتمااااعي ونفساااي لمواجهاااة لحظاااة اإلفاااراج وماااا بعاااد اإلفاااراج      

 .  ()استقبال ملبات المعونة الومنيةو

بأوضاااع مراكااز األحااداث المخصصااة للااذكور واإلناااث،   ومالباات الدراسااة االهتمااام

مراكاااز إلاااى  وأن نسااابة كبيااارة مااان الموجاااودين فاااي الساااجون تكااارر دخاااولهم      خاصاااة

” باؤراً “جريمة البالغين، مماا يعناي أن هاذا المراكاز تشاكل      إلى  األحداث، قبل وصوله

لصناعة االنحراف وانتشارا، كما أن نسبة كبيرة مان األحاداث سابق نباائهم أن دخلاوا      
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يساااتلزم إجاااراء بحاااوث علمياااة   الساااجن، مماااا يعناااي إمكانياااة تورياااث الجريماااة، وهاااذا  

  .وميدانية حول الموضوع

ضرورة عدم توقياأِل الفتياات إدارياًا فاي الساجون لحماايتهن بال ال         وبينت الدراسة

لماا يتركاه الساجن     وتجنبااً  ،بد من إنشاء بيوت خاصة لتوقيفهن حفا اًا علاى كارامتهن   

   .من  ثار سلبية نفسيًا واجتماعيا عليهن

للماادانين بمخالفاااِت  نشاااء نظاام الباادائل للساجن   إرة ضااروإلاى   واشاارت الدراسااة 

وان عقوباة الساجن الباد      الجنِل بما يانعكس ايجابياًا علاى الساجين وأسارته والمجتماع      

 أن تكون  خر العقاب.  

 (هااريس وراياس  )دراسة  ، دراسة كندية وهي،ذات العالقة األجنبية ومن الدراسات 

  Harris 1992ع)د لالنحدرا  العوامدل المؤديدة للعدو   ع( والموسومة  م1992)

 & Rice  ) 

والظروف المهيوة لعودة بعض المجرمين مارة   التعرف على العواملإلى  هدفت فقد

جرمه القانون، وقد أجرى الباحثاان  يأخرى الرتكاب أنواع من السلوك المنحرف الذى 

شخصاااا مااان  (280)دراسااة علاااى عيناااة مااان المجااارمين الخطااارين العائااادين قوامهاااا  ال

الاااذكور الماااودعين بأحاااد الساااجون فاااي كنااادا، وذلاااأل فاااي الفتااارة مااان عاااام     الساااجناء 

  .م(1981)وحتى عام  م(1975)

عالقاااة باااين السااان والمرحلاااة والعمرياااة  وجاااودإلاااى  الدراساااة شاااارت نتاااائجأ وقااد 

مريااق االنحااراف ماارة أخاارى، وأن هناااك عالقااة بااين الظاااروف        إلااى   للمجاارم وعودتااه  

ن الجماعااات المرجعيااة التااي عاااا   أرى، ومجاارم وعودتااه للجريمااة ماارة أخاا  األساارية لل

فااي تكااوين   –حااد كبياار  إلااى  –وتربااى ماان خاللهااا المجاارم ووسااط أعضااائها تسااهم       

شخصيته وأسلوب ومريقة تفكيرا، وكذلأل نمط سلوكه وعالقة ذلاأل بانحرافاه، وكاذلأل    

االنحاراف والجريماة واساتمرار حالاة الخطاورة اإلجرامياة لدياه        إلاى   عالقة ذلاأل بعودتاه  

بااين إدمااان المخاادرات )بأنواعهااا المختلفااة( وشاارب    ًاقائماا ًاعضااوي ًاك ارتباماان هناااأو

الكحوليات والخمور، وغير ذلاأل مان أناواع اإلدماان، وباين االنحاراف وارتكااب الجارائم         
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 ،ارتكااب الجريماة أو السالوك الاذى يجرماه القاانون      إلاى   أول مرة، والعاودة مارة أخارى   

ناائي للمجاارم مناذ بدايااة انحرافاه، والظااروف    ن هنااك ضاارورة لمعرفاة التاااري  الج  أكماا  

ذلااأل، وتطااور تاريخااه اإلجرامااي بالتفصاايل، وعالقااة كاال ذلااأل باااالنحراف إلااى  التااي أدت

وأوضاحت الدراساة أن الساجناء     .وأسباب عودته الرتكاب أفعاال يعاقاب عليهاا القاانون    

ء الذين يكاون سالوكهم غيار اجتمااعي ويثيارون المشاكالت السالوكية خاالل فتارة قضاا          

العقوبة داخال الساجن، يكاون االحتماال كبيارا بالنسابة لعاودتهم الرتكااب الجريماة بعاد           

 (.م2015)عبدالهادي والزغندي،  خروجهم من السجن وعودتهم مرة أخرى

 ( بعناوان  م1995) الدراسة األمريكية لا)هيوز(ذات العالقة  العالمية ومن الدراسات

   .عللجريمة عوامل العودع

الوقااوف علااى عالقااة وصاامة السااجن بااالعودة لممارسااة     إلااى  دراسااة هيااوز  هاادفت

ن ماان المجاارمين العائاادين يسااج م(1500)وقااد أجرياات هااذا الدراسااة علااى  الجريمااة.

واليااة بأمريكااا، وقااد اسااتخدم  (11) فاايوالمااودعين بالمؤسسااات العقابيااة اإلصااالحية 

يحتاوى  جاناب تطبياق اساتبيان    إلاى   الباحث منهج المسل االجتماعي فاي هاذا الدراساة   

متغيرًا، وذلاأل بهادف الوقاوف علاى حجام المشاكلة، وتحدياد العوامال التاي           120على 

الجريمااة، وأثاار وصاامة اإليااداع بالسااجن علااى   إلااى  تاادفع الشااخم للعااودة ماارة أخاارى 

 العودة إليه مرة أخرى.  

ن غالبياة المجاارمين  أ :ومنهاا  ،النتاائج  مجموعاة مان   إلاى  وقاد انتهات هاذا الدراساة    

عاااملون معاملااة ساايوة ماان أساارهم بعااد ارتكاااب جااريمتهم األولااى، وأن  العائاادين كااانوا ي

أثار فاي معااودتهم     كاان لاه   ،وتفضيل  بائهم إلخوتهم عليهم ،حساسهم بالعزلة األسريةإ

وأن غالبية أفراد العينة كانوا يعيشون داخل السجن منفصلين نهائياا   ،للعمل اإلجرامي

ل هاذا الارفض فاي عادم قياام أفاراد       عن مجتمعهم الخارجي الذى كان يرفضاهم، ويتمثا  

أسااارهم أو أقااااربهم أو أصااادقائهم بزياااارتهم أو االتصاااال بهااام أثنااااء وجاااودهم داخااال    

 السجن.  



 

 

 66

وأوضاااحت الدراساااة أن معاملاااة أسااار المساااجونين لهااام بعاااد اإلفاااراج عااانهم مااان      

السااجون فااي الماارة األولااى كاناات ساايوة للغايااة، وكااذلأل معاملااة المجتمااع المحلااى ماان       

وأصادقاء. وأن غالبياة المبحاوثين اعترفاوا باأنهم تعلماوا مان الساجناء          أقارب وجياران 

أصااحاب السااوابق داخاال السااجن أساااليب وأفكااارًا جدياادة عاان اإلجاارام، وذلااأل بساابب     

االخاااتال  داخااال الساااجن، مماااا يؤكاااد علاااى وجاااود ارتباااا  باااين مخالطاااة الساااجناء         

راف، حيااث إن الجريمااة واالنحااإلااى  المااودعين ألول ماارة بأصااحاب السااوابق وعااودتهم 

كثيرًا منهم أقروا بأن عالقتهم مع هؤالء المجرمين استمرت بعد خروجهم مان الساجن   

 المجتمع السوى، األمر الذى دفعهم فينتيجة لرفض المجتمع لهم وإحساسهم بالغربة 

البحث عن أصدقاء السجن ذوى السوابق، فجميع أفراد العينة أقروا باأن مان أهام    إلى 

جريمااة هااو نظاارة المجتمااع لهاام، والوصاامة التااي كاناات تالحقهاام  الإلااى  أسااباب عااودتهم

)أنظاااار: عباااادالهادي والزغناااادي،   السااااجن ألول ماااارة  فاااايوأساااارهم بساااابب اإليااااداع  

 (.م2015

ركاازنت الدراسااات السااابقة علااى عاادة أمااور ذات عالقااة بااالعود للساالوك المنحاارف؛  

إلى عالعود العامع عند األحاداث أي تناوع جانل    ها( أشارت 1417فدراسة السدحان )

العائدين، مع شيوع  اهرة السرقة، علمًا أن الدراسة أشارت إلى انخفاج نسبة العاود  

م( فقااد ركاازت علااى   2008فااي المملكااة مقارنااة باادول أخاارى. أمااا دراسااة اليوسااأل )      

ية خصائم العائدين الباالغين؛ فكشافت أن غاالبيتهم يشاغلون و اائأل حكوميناة وعسناكر       

ماااا ينفاااي وجاااود عالقاااة باااين البطالاااة والعاااود للسااالوك اإلجراماااي. وتناولااات دراساااة        

م(  اااهرة العااود عنااد البااالغين حيااث أكاادت علااى أهميااة ععقوبااات   2011المحيااذيأل )

التعزيااارع لمكافحاااة  ااااهرة العاااود، بحكااام أن العاااود يتناااافى ماااع مبااادأ عالتوباااةع وأن      

 سي.  العائدين ربما كانو بحاجة إلى عالج سلوكي ونف



 

 

 67

م( فقاد أشاارت إلاى أن عالوصام االجتمااعيع هاو مان        1997أما دراسة ساليمان ) 

أهام أساباب العااود للجريماة؛ الساابب الاذي تتفاق معظاام الدراساات علااى أهميتاه كاادافع        

 للعود.  

هااااا( 1411م( والعتيبااااي )1990م( والبطااااي )1996وتناولاااات دراسااااة العجمااااي ) 

ى عاادة متقرحاات للحااد ماان العااود   ااهرة العااود عنااد األحااداث الجاانحين، واتفقاات علاا  

كاالهتمام عبالرعاية الالحقاةع، وتأهيال الحادث لمواجهاة الحيااة، وضارورة زياادة فتارة         

هاااا(. وركااازت دراساااة الااارويس  1411احتجااااز العائااادين لتاااأهيلهم سااالوكيًا )العيبتاااي،  

هااا( علااى خصااائم أساار العائاادين فنساابة كبياارة ماانهم يفاادون ماان أساار مفككااة   1412)

تصااااادية ساااايوة، وهااااي النتااااائج التااااي عضاااادتها دراسااااة ذعااااار العيبتااااي   أوضاااااعها االق

 ها(. 1423)

م( وهااي دراسااة أردنيااة، فقااد أشااارت إلااى  2010أمااا دراسااة الرواشاادة والصااالل ) 

عصاادمة اإلفااراجع عنااد البااالغين بعااد خااروجهم ماان السااجن وذلااأل كمرحلااة انتقاليااة،       

عماال وضااعأل باارامج  يعتقااد اناادماجهم االجتماااعي، إضااافة إلااى صااعوبة حصااولهم علااى 

 الرعاية الالحقة.  

م( وهاي دراساة كندياة، فقاد أكادت علاى قضاية        1992أما دراسة هاريس ورايس )

مهمااة وهااي أن السااجناء الااذين يكااون ساالوكهم غياار اجتماااعي ويثياارون مشااكالت فااي     

السجن، يكون اإلحتمال كبيرًا  لعاودتهم للساجن مارة أخارى، ماا يعناي ضارورة العناياة         

 التأهيل قبل اإلفراج.   ببرامج ونشامات

م( وهاي دراساة أمريكيااة، فاإن الباحاث ركااز علاى قضااية      1995وفاي دراساة هيااوز )  

عدم تأهيل نزالء السجون قبل خروجهم، وأن شعورهم بالوصم االجتمااعي يعاد ساببًا    

 إضافيًا في عودتهم للجريمة.  

( 2011وقاااااد أشاااااارت بعاااااض الدراساااااات إلاااااى بااااادائل الساااااجن )المحياااااذيأل،     

اكتظاااا  الساااجون وللحاااد مااان اخاااتال  النااازالء ماااع بعاااض، ومااان ذلاااأل    للتخفياااأل مااان
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م( التااااي تاااارى أهميااااة باااادائل السااااجن وخاصااااة  2010دراسااااة الرواشاااادة والصااااالل )

م( فاااي دراساااتها لساااجون   2011عناااد اإلنااااث، وهاااو ماااا أيدتاااه دراساااة التاااويجري )     

 النساء في الرياج وجدة.  

اصااة فااي الجاانل   جاادير بالااذكر أن بعااض الاادول توسااعت فااي باادائل السااجن وخ       

والجرائم التي تستوجب الحجز لفترات قصيرة ؛ كالعمال فاي خدماة المجتماع، وصايانة      

 المرافق العامة.  
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، ويشااامل ذلااااأل  سااامات وخصاااائم ناااازالء دور المالحظاااة    هاااذا الفصاااال  تنااااول ي

ماعية، ونمط العالقة ماع األسارة، وينتهاي    خصائصهم الديموغرافية واالقتصادية واالجت

 الفصل بخالصة عامة.  

 

( توزياااع المبحاااوثين مااان األحاااداث العائااادين لااادور     1-2يوضااال الجااادول رقااام )  

حياااث بلغااات   ،سااانة( 17)المالحظاااة حساااب العمااار. وقاااد جااااءت أعلاااى نسااابة لعمااار     

سانة، بينماا جااءت أقال نسابة لعمار       ( 16)لعمار   (،%22.6) تلتها نسابة  (،54.8%)

 .  (%0.6)سنة حيث بلغت ( 13)

سانة   (17-16)فاي المرحلاة العمرياة     األحداثأن إلى  -ً عموما -ويشير الجدول 

تمااردا وخروجااا علااى الضااوابط األساارية  عااودًا وقااد يكااون ذلااأل ألنهاام أكثاار هاام األكثاار

يظل الحادث تحات سايطرة أسارته     سنة  (13)ر واألكثر تأثرا باألصدقاء. بينما في عم

 فيقل بذلأل إنحرافه.   
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 )دور المالحظة( ( العمر1-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات العمر

 6. 1 سنة 13 

 3.9 6 سنة 14

 4.5 7 سنة 15

 22.6 35 سنة 16

 54.8 85 سنة 17

 12.3 19 سنة 18

 1.3 2 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي

 

 ( توزيا العينة حسب العمر-رقم ) شكل
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( توزياااااع األحاااااداث العائااااادين لااااادور المالحظاااااة     2-2يوضااااال الجااااادول رقااااام )  

حساااب الترتياااب باااين األخاااوة واألخاااوات. جااااءت أعلاااى نسااابة للترتياااب الثالاااث حياااث     

فماااااا فاااااوق(، ثااااام  -7لمااااان تااااارتيبهم ) (%16.8)، تلتهاااااا نسااااابة (%17.4)بلغااااات 

 ي والرابع.  ب األول والثانينسب متقاربة للترت

صاااااحب الترتيااااب الثالااااث ربمااااا قاااال االهتمااااام   إلااااى أن جمااااااًلإويشااااير الجاااادول 

باااه مقارناااة بااااألول والثااااني، األمااار الاااذي قاااد يشاااعرا بالتجاهااال مااان قبااال الوالااادين        

مقارناااااة بااااااألول والثااااااني بينماااااا الراباااااع والخاااااامس والساااااادس يتكياااااأل ماااااع عااااادم        

دم االهتماااام ، بينماااا مااان  االهتماااام حياااث أن هنااااك مااان هاااو قبلاااه قاااد عاااانى مااان عااا      

وقاااد يصاااعب  ،هاام فاااي الترتيااب الساااابع وماااا فااوق قاااد ينعاادم االهتماااام بهااام لكثاارتهم     

 خاصة إذا كان مستوى األسرة االقتصادي متدني.   ،تلبية إحتياجاتهم

 

 بيف اخوتك وأخواتك( ترتيب الحد  2-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات الترتيب 

1 17 11.0 

2 19 12.3 

3 27 17.4 

4 16 10.3 

5 15 9.7 

6 15 9.7 

 16.8 26 فما فوق – 7

 12.9 20 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي
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 بيف اخوتك وأخواتك( ترتيب الحد  2-2) رقم شكل

 

 

( توزياااع األحاااداث العائااادين لااادور المالحظاااة حساااب 3-2يوضااال الجااادول رقااام )

ي المرحلاة الثانوياة حياث بلغات     المستوى التعليمي. وقد كانت أعلاى نسابة لمان هام فا     

. نتائج هذا الجدول تتسق مع (%38.7)تلتها المرحلة المتوسطة بنسبة  (46.5%)

( المتعلاق بأعمااار المبحوثين،حيااث جااءت أعلااى نساابة لعماار   1-2) نتاائج الجاادول رقاام 

 . سنة (16ثم ) سنة، (17)

ثار نازالء دور   األحداث فاي المرحلاة الثانوياة هام أك    إلى أن  جمااًلإويشير الجدول 

سان الرشاد،   إلاى   المالحظة العائدين للسلوك المنحرف؛ ربما ألنهم في مرحلة االنتقال

وكااونهم فااي أوج مرحلااة المراهقااة التااي ماان سااماتها الناازوع نحااو التماارد علااى ساالطة     

الوالدين والمدرساة والمجتماع، وزياادة احتكااك االقاران بابعض لفتارات أماول، وقياادة          

الكباار؛ ماا ياوقعهم غالباا فاي سالوكيات منحرفاة يعاقاب عليهاا           السيارة، وتقلياد سالوك  

 القانون.
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 لألحدا  توزيا المستوا التعليمي( 3-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات المستوا التعليمي

 5.2 8 ابتدائي من أقل

 7.1 11 ابتدائي

 38.7 60 متوسط

 46.5 72 ثانوي

 2.5 4 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي

 

 لألحدا  ( توزيا المستوا التعليمي-شكل رقم )

 
 

( توزياااع المبحاااوثين مااان األحاااداث العائااادين لااادور     4-2يوضااال الجااادول رقااام )  

المالحظة حسب الحالة المهنية قبال الادخول لادار المالحظاة. جااءت أعلاى نسابة لفواة         

 %(.  72.9مالب حيث بلغت )
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واة العمرياة التاي ينتماي لهاا      نتيجاة متوقعاة فاي  ال الف    إلاى   جمااالً إويشير الجدول 

ساانة  (18)تقاال اعمااارهم عاان  شااريحةالعائاادين ؛ فاانحن نتحاادث عاان  األحااداثأغلااب 

 لزامية مادون المرحلة الجامعية، وانها ليست سن العمل.التي تعد سن الدراسة اإل

 

 حسب الحالة الم نية قبل الدخول لدار المالحظة األحدا ( توزيا 4-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات ةالحالة الم ني

 72.9 113 مالب

 1.3 2 أعمل

 7.1 11 وأعمل أدرس

 17.4 27 عمل أو دراسة بدون

 1.3 2 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي

 

 حسب الحالة الم نية قبل الدخول لدار المالحظة األحدا توزيا ( 4-2شكل رقم )
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داث العائااادين لااادور  ( توزياااع المبحاااوثين مااان األحااا   5-2يوضااال الجااادول رقااام )  

المالحظااة حسااب مصاادر الاادخل. يتبااين ماان الجاادول أن أعلااى نساابة جاااءت لفوااة )ماان  

الوالااادين أو أحااادهما( أي حصاااوله علاااى مصاااروفه مااان أحااادهما حياااث بلغااات النسااابة 

(73.5%)  . 

نتيجاة منطقياة ومتوقعاة؛ فالحادث ماازال صااغيرا      إلاى   - عمومااً  –ويشاير الجادول   

ذكر أن الي فليس لدياه مصادر دخال مساتقل. غناي عان الا       وعلى مقاعد الدراسة، وبالت

سااالمية تحماال الوالاادين مسااؤولية الرعايااة واالنفاااق علااى  ثقافااة المجتمااع السااعودي اإل

 األبناء في هذا المرحلة العمرية.  

 

  مصدر الدخلتوزيا األحدا  حسب ( 5-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات مصدر الدخل

 73.5 114 ماأحده أو الوالدين كال من

 4.5 7 العمل من

 1.9 3 األقارب أحد من

 4.5 7 أهلية أو حكومية إعانات

 4.5 7 يوجد ال

 7.7 12 :أخرى )تذكر(

 3.2 5 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي
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 مصدر الدخلتوزيا األحدا  حسب ( -شكل رقم )

 
 

 

وقااد جاااءت  ( معاادل دخاال أساارالمبحوثين الشااهري.   6-2يوضاال الجاادول رقاام )  

تلتها فواة )أقال    (،%36.1)حيث بلغت  ،ريال( 5000 – 2001أعلى نسبة لفوة )من 

ريااال( بلغاات   8000  -5001، بينمااا فوااة )ماان (%20.6)وبلغاات  ،ريااال( 2000ماان 

 %(.  13.5ريال( بلغت ) 11000و)أكثر من  (،14.8%)

مهام  انخفاج معادل دخال أسار المبحاوثين؛ فمعظ    إلى  - جمااًلإ -ويشير الجدول 

وهو دخال مانخفض أخاذا فاي االعتباار معادل        ،ريال (8000)يقعون في الفوة أقل من 

 .(12الذي سنشير له في الجدول رقم ) عدد أفراد األسرة
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 الش ري األحدا  معدل دخل أسر( 6-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات دخل األسرا الش ري

 20.6 32 ريال 2000 من أقل

 36.1 56 ريال 5000 – 2001 من

 14.8 23 ريال 8000 – 5001 من

 5.8 9 ريال11000 – 8001 من

 13.5 21 ريال 11000 من أكثر

 9.0 14 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي

 

 الش ري  األحدا  ( معدل دخل أسر-شكل رقم )
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( توزيااع المبحااوثين حسااب مكااان اإلقامااة قباال الاادخول 7-2) يوضاال الجاادول رقاام

%(.هااذا 66.5ظااة. جاااءت أعلااى نساابة لفوااة )مااع الوالاادين( حيااث بلغاات ) لاادار المالح

النتيجة متوقعة فاي  ال المعطياات التاي ذكارت فاي الجاداول الساابقة ) العمار والحالاة           

المهنياة(، كاذلأل فااي  ال ثقافاة المجتمااع الساعودي التاي تتميااز بقاوة الاروابط األساارية         

ساتطيعوا اإلعتماااد علاى أنفسااهم   ولية األسارة فااي االنفااق ورعاياة األبناااء حتاى ي    ؤومسا 

 بعد إكمال دراستهم والحصول على عمل.

أعلااى نساابة أن  مفارقااة جااديرة بالمالحظااة وهااي إلااى  - عمومااًا -ويشااير الجاادول 

 حداث العائدين كانت لمن يقيمون مع والديهم؛ ما قد يعني فشل األسرة فاي تنشاوة  لأل

 احتواء الحدث لمنعه من الوقوع في السلوك المنحرف.  و

تعدد الجهات التي سلبت األسارة دورهاا فاي التوجياه     إلى  وقد يعزى فشل األسرة

 والتأثير على الحدث؛ كالرفاق، ووسائل االعالم ووسائط التواصل االجتماعي.
 

 حسب مكان اإلقامة قبل الدخول لدار المالحظة األحدا توزيا ( 7-2)رقم  جدول

 

 النسبة )%( التكرارات مكان االقامة

 66.5 103 لدينالوا مع

 5.2 8 األب مع

 20.0 31 األم مع

 1.9 3 األم غير أخرى وزوجة األب مع

 6. 1 األصدقاء مع

 1.9 3 بمفردي مستقل سكن

 1.9 3 :أخرى )تذكر(

 1.9 3 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي
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 حسب مكان اإلقامة  األحدا ( توزيا -شكل رقم )

 قبل الدخول لدار المالحظة

 
 

العائاادين حسااب نااوع السااكن،   األحااداث( توزيااع عينااة 8-2يوضاال الجاادول رقاام ) 

تلتهاا فواة شاقة بنسابة      (،%34.8)وقدجاءت أعلى نسبة لفواة بيات شاعبي حياث بلغات      

 .  (%9)ودور في فيال بنسبة  (،%18.7)ثم فيال بنسبة  (،31.6%)

ماا نسابته   نحو ثلثاي العيناة )بيات شاعبي ة شاقة ب     إجمااًل إلى أن ويشير الجدول 

%( ربما وفدوا من أسر ذوات وضع اقتصادي منخفض؛ مبقاا لناوع المسااكن    66.4)

التي يقيمون بها بادليل انخفااج نسابة مان يساكنون فاي فيلال والاذين عاادة ماا تكاون            

 دخولهم متوسطة أو مرتفعة.
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 توزيا األحدا  حسب نوع سكف األسرا ( 8-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات نوع السكف

 34.8 54 شعبي بيت

 31.6 49 شقة

 9.0 14 فيال دور

 18.7 29 فيال

 5.8 9 أخرى )تذكر(

 100.0 155 اإلجمالي

 

 توزيا األحدا  حسب نوع سكف األسرا( -شكل رقم )
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( توزيع المبحوثين حسب مستوى الحي الذي يساكنون  9-2يوضل الجدول رقم )

تلتهااا فوااة حااي   (%58.1)بلغاات  فيااه. وقااد كاناات أعلااى نساابة لفوااة حااي عااادي حيااث   

من يقيماون فاي أحيااء راقياة بلغات نسابتهم       أن  ، في حين(%35.5)شعبي بما نسبته 

 وهي نسبة منخفضة. (%5.8)نحو 

غالبيااة أفااراد العينااة )سااكان االحياااء الشااعبية  إلااى أن  - جمااااًلإ -ويشااير الجاادول 

ي ماانخفض أو %( ربمااا ينتمااون ألساار ذوات وضااع اقتصاااد   93والعاديااة بمااا نساابته   

 متدني؛ وهو ما يمكن التدليل عليه من مستوى الحي.  

والساااااالوكيات المنحرفااااااة كالساااااارقة،   األحااااااداثجنااااااو  أن  غنااااااي عاااااان الااااااذكر 

 - وتعااااامي المخاااادرات، والمشاااااجرات، ومخالفااااة أنظمااااة الماااارور كااااالتفحيط تنتشاااار   

وهااااو مااااا أكدتااااه دراسااااات كثياااارة، مااااع       ،حياااااء الشااااعبية والفقياااارة  فااااي األ - غالبااااًا

حيااااء الراقياااة قاااد ال  أن ساااكان األ حتماااال يجاااب وضاااعه فاااي الحسااابان وهاااو   ا وجاااود

دور المالحظاااة ماااا يفسااار هباااو  نسااابتهم فاااي هاااذا     إلاااى  هم المنحااارفينؤيصااال أبناااا 

 الدراسة.

 

 سكف فيكيحسب مستوا الحي الذي  األحدا توزيا ( 9-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات مستوا الحي

 35.5 55 شعبي حي

 58.1 90 عادي حي

 5.8 9 راق حي

 6. 1 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي
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 سكف فيكيحسب مستوا الحي الذي  األحدا ( توزيا -شكل رقم )

 

 

( توزياااع العيناااة حساااب نماااط حياااازة الساااكن. يباااين  10-2يوضااال الجااادول رقااام )

يمتلكااون مساااكنهم، فااي   (%53.5)أكثاار ماان نصااأل العينااة أو مااا نساابته   أن  الجاادول

 يسكنون في بيوت مستأجرة.   (%40.6)ن ما نسبته حين أ

أن عددا كبيرا من أسر المبحاوثين ربماا يصانفون    إلى  - جمااًلإ - ويشير الجدول

يمتلكاون مسااكنهم،    (%53.5)ضمن الطبقة الوسطى؛ فهم ليسوا بالفقراء، بدليل أن 

 )مان يقيماون فاي مسااكن مساتأجرة، ومسااكن       (%44)غفال ما نسابته نحاو   إمع عدم 

تابعة لجهة العمل، وغير مبينة( ربما يصنفون ضمن الطبقاة األقال مان الوساطى والتاي      

هااا أكثاار ماايال للساالوكيات المنحرفااة، وبالتااالي فالعينااة تفااد ماان مختلااأل  ؤأبناقااد يكااون 

 بنسب متفاوتة. كانت نإالشرائل االجتماعية و
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 حيازا السكف توزيا األحدا  حسب( 10-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات فنمط حيازا السك

 40.6 63 ايجار

 53.5 83 ملأل

 2.6 4 العمل لجهة تابع

 1.9 3 أخرى )تذكر(

 1.3 2 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي

 

 

 حيازا السكف توزيا األحدا  حسب( -شكل رقم )
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د األسارة.  ( توزياع العيناة حساب وجاود أو عادم وجاو      11-2يوضل الجدول رقم )

بال، وربما تشامل   (%7.1)بينما أشار  (،%92.9)وقد بلغت نسبة من أجابوا بنعم 

 مجهولي الوالدين.و الفوة األخيرة األيتام

ارتفاااع نساابة ماان لااديهم أساار؛ وهااي نتيجااة متوقعااة   إجمااااًل إلااى ويشااير الجاادول  

 ع السعودي.ومنطقية أخذا في االعتبار اعداد االيتام ومجهولي الوالدين في المجتم

 

  سرااألوجود توزيا العينة حسب ( 11-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات مدا وجود أسرا للحد 

 92.9 144 نعم

 7.1 11 ال

 100.0 155 اإلجمالي

 

 سرااألوجود توزيا العينة حسب ( -شكل رقم )
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( عاادد أفااراد أساار المبحااوثين المقيمااين معهاام فااي      12-2يوضاال الجاادول رقاام )  

 (%59.4)أفاراد حياث بلغات     (10 – 5)مسكن مشترك. جاءت أعلى نسابة لفواة مان    

أفاراد   (5)، وأخيارا فواة أقال مان     (%21.3)حياث بلغات    ،فاردا فاأكثر   (11)تلتها فوة 

 .  (%14.8)بنسبة 

هذا النتيجة تتفق مع مانشاهدا في الواقاع؛ فغالبياة   إجمااًل إلى أن ويشير الجدول 

وهوما يتفق مع مؤشارات   ،أفراد( 10 -5كبيرة )إلى  حجماألسر السعودية متوسطة ال

كمتوساط لعادد أفاراد األسارة      ،فاردا(  6.7الرقم )إلى  االحصاءات السكانية التي تشير

السعودية، بينماا يختلاأل الوضاع بالنسابة للطبقاة الغنياة التاي يقال عادد أفاراد أسارهم،            

 والفقيرة التي يزيد عدد أفراد أسرهم عن هذا العدد.   

 في مسكف مشترك األسرا المقيميف ما الحد  عدد أفراد( 12-2)رقم ل جدو

 النسبة )%( التكرارات عدد أفراد األسرا

 14.8 23 5 من أقل

 59.4 92 10 – 5 من

 21.3 33 فأكثر11

 4.5 7 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي

 

 كفي مسكف مشتر األسرا المقيميف ما الحد  عدد أفراد( -شكل رقم )
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( مااا إذا كااان والاادي المبحااوثين علااى قيااد الحياااة.    13-2يوضاال الجاادول رقاام ) 

مااا ماان فقاادوا األب  أ. (%76.8)علااى قيااد الحياااة   أنهااموقااد بلغاات نساابة ماان قااالوا   

 .(%1.9)ومن فقدوا األم  (،%16.8)فبلغت نسبتهم 

 ارتفااع نسابة مان والاديهم علاى قياد الحيااة فهام أكثار         إجمااًل إلاى  ويشير الجدول 

التفكاأل األساري لايس السابب الرئيساي فاي       إلاى أن   من ثالثة أرباع العينة، ما قد يشاير 

 وهو ما سنتأكد منه في جداول قادمة. األحداثجنو  

 عل  قيد الحيااذا  انا إالمبحوريف وما  اوالد( 13-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات الوالدان عل  قيد الحياا

 76.8 119 كالهما نعم

 1.9 3 فقط األب

 16.8 26 فقط األم

 1.3 2 متوفيان

 3.2 5 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي
 

 عل  قيد الحيااذا  انا إالمبحوريف وما  اوالد( -شكل رقم )
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( الحالاة االجتماعياة لوالادي المبحاوثين وخاصاة مان       14-2يوضل الجادول رقام )  

عيشاااان معاااا( حياااث بلغااات   هااام علاااى قياااد الحيااااة. وقاااد جااااءت أعلاااى نسااابة لفواااة )ي    

(92.4%)  . 

أن غالبية أسار المبحاوثين اليعاانون مان التفكاأل ساواء       إجمااًل إلى ويشير الجدول 

بسبب الموت أو الطالق، وإنما يعيشون في أسر يوجد فيها األب واألم، إال أن وجاود  

ذ ربمااا كااان انحرافااه ألسااباب أخاارى وهااو    إالوالاادين ال يعنااي عاادم انحااراف الحاادث؛    

 فه الجداول القادمة.  ماستكش

 ( الحالة االجتماعية لوالدي المبحو  14-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات الحالة االجتماعية للوالديف

 92.4 110 معًا يعيشان

 3.3 4 منفصالن

 4.2 5 مطلقان

 100 *119 اإلجمالي

 *العينة تمثل والدي المبحوثين الذين على قيد الحياة

  لحالة االجتماعية لوالدي المبحو ( ا14-2)رقم  شكل
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يرتبط األب عنادهم بزوجاة    (%64.5)ما نسبته أن  (15-2يوضل الجدول رقم )

يارتبط األب باأكثر مان     (%30.3)ما نسبته أن  واحدة ربما كانت أم الحدث، في حين

زوجااة ربمااا كاناات ماان ضاامنهن أم الحاادث مااع احتمااال انهااا مطلقااة وأن األب ياارتبط           

ذ ربماااا كاااانوا مااان إلااام يجيباااوا عااان الساااؤال   (%5.2)ك ماااا نسااابته بأخرياااات، وهناااا

 أيتام ال ينطبق عليهم السؤال. ومجهولي الوالدين أ

كثر أهم با ؤ يساتهان بهاا ممان يارتبط أباا     وجاد نسابة ال  إجمااًل إلاى  ويشير الجدول 

وتشاتت   ،%( ما قد يعني قلة تواجد األب في المنزل30.3من زوجة غير أم الحدث )

ومان ثام ضاعأل متابعتاه لألبنااء؛ األمار الاذي قاد يوقاع بعضاهم            ،عدة منازل قامته بينإ

 في السلوك الجانل.

  األ  بأ ثر مف زوجةمدا زوام   (15-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات زوام األ  بأ ثر مف واحدا

 30.3 47 نعم

 64.5 100 ال

 5.2 8 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي

 

  األ  بأ ثر مف زوجةمدا زوام   (15-2)رقم  شكل
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( عاااادد الزوجااااات فااااي حالااااة الاااازواج بااااأكثر ماااان   16-2يوضاااال الجاااادول رقاااام ) 

مااان المعاااددين فاااي هاااذا الجااادول يتربطاااون       %(61.7) نحاااوأن  واحااادة. ويتضااال 

 (%10.6)يرنبطااااون بااااثالث زوجااااات، وهناااااك مااااا نساااابته      (%25.5)و باااازوجتين،

 يرتبطون بأربع زوجات.

الماااااارتبطين بااااااأكثر ماااااان زوجااااااة والااااااذين  إلااااااى أن  إجمااااااااًلويشااااااير الجاااااادول 

( يشااااكلون نساااابة اليسااااتهان   15-2كمااااا فااااي الجاااادول السااااابق )   (%30)نساااابتهم 

االرتبااااا  باااازوجتين هااااو أن  بهااااا بصاااارف النظاااار عاااان عاااادد زوجاااااتهم، مااااع مالحظااااة

نماااا  التعااادد حساااب الجااادول. وقاااد يكاااون ارتباااا  الرجااال باااأكثر مااان زوجاااة     أأكثااار 

ا ماااا قاااد يااادفع بعضاااهم أبنااااءم تفرغاااه لرعاياااة ومتابعاااة ومااان ثااام عاااد ،نشاااغالهإل ساااببًا

 للسلوك الجانل.

 

   األ عدد زوجات  (16-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات عدد زوجات األ 

2 29 61.7 

3 12 25.5 

4 5 10.6 

 2.1 1 بدون اجابة

 100.0 *47 االجمالي

 العينة تمثل انباء المتزوجين بأكثر من واحدة فقط*
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   األ ( عدد زوجات 16-2) ل رقمشك

 
 )تمثل تمثل المتزوجين بأكثر من زوجة واحدة فقط( 47ن=  *

 

 

( المستوى التعليمي لوالدي المبحوثين. وقاد جااءت   17-2يوضل الجدول رقم )

لفوااة )يقاارأ   (%20.0)عنااد األم فااي فوااة )أميااة( تليهااا نساابة     (%27.7)علااى نساابة  أ

الفواااة عناااد األم. وحااال بعاااد ذلاااأل )التعلااايم    % لااانفس18.1ويكتاااب( عناااد األب، ثااام  

عناد انبااء.    (%15.5)مقابال   (%16.1)االبتدائي( حيث بلغت النسبة عند االمهات 

ويالح  هبو  النسب في المستويات التعليمية التاي تتجااوز المساتوى الثاانوي وذلاأل      

 .كليهما عند األبوين

، األحاداث بااء وأمهاات   انخفااج المساتوى التعليماي ن   إجمااًل إلى ويشير الجدول 

ألسااباب التااي تساااعد علااى انحااراف أبنااائهم؛ فتعلاايم الوالاادين فااي     امااا قااد يعااد أحااد   

فاي تربياة األبنااء بماا يمناع وقاوعهم        الغالب يوسع من مداركهما ويجعلهما أكثار تفانيااً  

 في السلوك المنحرف.
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 فلوالديل( المستوا التعليمي 17-2) رقم جدول

 األم األ  يفالمستوا التعليمي للوالد

 )%( ك )%( ك

 27.7 43 17.4 27 أمي

 18.1 28 20.0 31 ويكتب يقرأ

 16.1 25 15.5 24 ابتدائي

 8.4 13 12.9 20 متوسط

 14.2 22 13.5 21 ثانوي

 1.9 3 3.2 5 دبلوم

 5.8 9 5.8 9 جامعي

 1.9 3 3.2 5 الجامعي فوق

 5.8 9 8.4 13 بدون إجابة

 100.0 155 100.0 155 اإلجمالي

 

 فوالديل( المستوا التعليمي ل17-2) شكل رقم
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. وقااد جاااءت أعلااى نساابة  نوالااديل( الحالااة المهنيااة ل18-2يوضاال الجاادول رقاام )

تلتهااا فوااة )متقاعااد( وبلغاات  (%36.1)لألباااء فااي فوااة )يعماال لاادى الحكومااة( وبلغاات 

ت %، بينماااا أعلاااى نسااابة لاااألم جااااءت فاااي فواااة )لااام يسااابق لهاااا العمااال( وبلغااا      25.2

 لفوة )تعمل لدى الحكومة(. (%12.9)ثم  (44.5%)

هااذا النتيجاة الخاصااة بالحالااة المهنيااة تنسااجم مااع  إجمااااًل إلااى أن ويشاير الجاادول  

المستوى التعليمي المانخفض للوالادين كماا فاي حالاة االمهاات اللاواتي ال يعملان كماا          

لابعض   ( والذي ينعكس كذلأل علاى الادخول المنخفضاة   17-2أشرنا في الجدول رقم )

 (.6-2) رقم األسر كما في الجدول

 

 فوالديل( الحالة الم نية ل18-2)رقم جدول 

 األم األ  الحالة الم نية للوالديف

 )%( ك )%( ك

 12.9 20 36.1 56 الحكومة لدى يعمل

 5.2 8 9.7 15 خا  قطاع لدى يعمل

 4.5 7 14.2 22 حرة أعمال لديه

 2.6 4 25.2 39 متقاعد

 44.5 69 5.2 8 لعملا له يسق لم

 7.7 12 4.5 7 حاليًا العمل عن عامل

 22.6 35 5.2 8 بدون إجابة

 100.0 155 100.0 155 اإلجمالي
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 للوالديف( الحالة الم نية 18-2) شكل رقم
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لتي . نظرة سريعة لألرقام االوالدين( نوع العالقة بين 19-2يوضل الجدول رقم )

يمكاان القااول أن   -إذا كاناات إجابااات المبحااوثين تعكااس واقعهاام     –يتضاامنها الجاادول  

العالقااة السااائدة بااين الوالاادين عالقااة إيجابيااة يسااودها اإلحتاارام والتفاااهم تقاال فيهااا        

المشاااجرات الكالميااة أو التااي تصاال لحااد الضاارب، كمااا يقاال فيهااا تساالط الوالااد أو          

 الوالدة.  

قااة بااين الوالاادين وبشااكل عااام ليساات ساايوة كمااا هااو  العالإلااى أن  ويشااير الجاادول

ن بنساب صاغيرة؛ ماا    إو ،متوقع مع وجاود بعاض المشااجرات الكالمياة والضارب أحيانااً      

وهاو ماا سيتضال لناا فاي       ،نحاراف الحادث  اوجاود عوامال أخارى تسابب     إلى  قد يشير

 الجداول القادمة.

 

 الوالديفالعالقة بيف  مط( ن19-2)رقم  جدول

 ديالعالقة بيف وال

 الحد 

 االجمالي بدون إجابة أبدًا نادرًا  أحيانا دائما

 )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك

 100.0 155 17.14 27 1.9 3 5.2 8 15.5 24 60.0 93 احترام

 100.0 155 26.5 41 3.9 6 8.4 13 16.8 26 44.5 69 تفاهم

 100.0 155 28.4 44 23.2 36 18.1 28 19.4 30 11.0 17 مشاجرات كالمية

مشاجرات تصل لحد 

 الضرب

10 6.5 12 7.7 14 9.0 69 44.5 50 32.3 155 100.0 

 100.0 155 31.0 48 40.0 62 9.0 14 9.0 14 11.0 17 تسلط الوالد

 100.0 155 29.7 46 56.1 87 5.2 8 3.9 6 5.2 8 تسلط الوالدة
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 الوالديفالعالقة بيف  مط( ن19-2) شكل رقم

 
 

( نمااط العالقااة بااين الوالاادين بشااكل عااام وذلااأل ماان    20-2دول رقاام )يوضاال الجاا

هاذا العالقاة    لقيااس فاي الجادول الساابق    الانمط  خالل حساب المتوساط. وكماا اتضال    

 (3.62)أن عاالحترامع حل في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلاه   أيضًا فإنه يالح 

وجاود عالمشااجرات    ماع ذلاأل يمكان مالحظاة    و. (3.39)يليه عالتفاهمع بمتوساط بلاه   

   (.2.25)الكالميةع التي حلت في الموقع الثالث بمتوسط بله 

ويشااير الجاادول عمومااًا إلااى اسااتقرار العالقااة بااين الوالاادين عنااد ذوي العااود ماان   

 األحداث وإن كانت ال تخلو من مشاجرات كالمية وإن بمدى أقل.
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 يفنمط العالقة بيف الوالدل المتوسط الحسابي( 20-2) رقم جدول

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي التكرار نمط العالقة

 711. 3.62 128 احترام

 888. 3.39 114 تفاهم

 1.074 2.25 111 مشاجرات  المية

 1.158 1.87 107 تسلط الوالد

 1.019 1.65 105 مشاجرات تصل لحد الضر 

 0.894 1.40 109 تسلط الوالدا

 

 الوالديفالعالقة بيف  مطنل بيالمتوسط الحسا( 20-2) شكل رقم

 

( رأي المبحاااوثين فاااي العالقاااة بيااانهم وباااين أفاااراد    21-2يوضااال الجااادول رقااام ) 

 :- بشاكل عاام   -أسرهم . من خالل النسب الموجودة في الجادول أعاالا يمكان القاول     

أن العالقااة تتااأرجل بااين الممتااازة والجياادة وخاصااة األم واألخااوات مااع وجااود نسااب         

 رأي المبحوثين. ضويلة غير ذلأل حسب
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ساتقرار فاي العالقاات باين الحادث وأفاراد       اوجود شابه  إلى  ويشير الجدول عمومًا

وأن هذا العالقات في المجمل ليست سيوة؛ ما قد يعناي وجاود عوامال أخارى      ،أسرته

 قد تدفع بالحدث لممارسة السلوك المنحرف الذي أودع من أجله دار المالحظة.  

 همأسريف في العالقة بين م وبيف أفراد ( رأي المبحور21-2) رقم جدول

 

  أسرهم ( رأي المبحوريف في العالقة بين م وبيف أفراد21-2) شكل رقم

 

  الحد  العالقة بيف

 كأفراد أسرتو

 توجد ال سيئة ضعيفة جيدا ممتازا

 عالقة

 االجمالي بدون إجابة

 )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك

 100 155 13.5 21 3.2 5 3.9 6 4.5 7 20.0 31 54.8 85 األب )إن وجد(

 100 155 9.0 14 1.3 2 6. 1 1.3 2 9.7 15 78.1 121 األم )إن وجدت(

األخااااوة بشااااكل عااااام  

 )إن وجدوا(

88 56.8 37 23.9 8 5.2 9 5.8 1 .6 12 7.7 155 100 

األخااوات بشااكل عااام   

 )إن وجدنن(

103 66.5 27 17.4 5 3.2 4 2.6 3 1.9 13 8.4 155 100 
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( رأي األحااداث ذوي العااود فااي العالقااة بياانهم وبااين  22-2يوضاال الجاادول رقاام )

حياث كانات    ،العالقاة مان خاالل المتوساط الحساابي      هاذا  أفراد أسرهم. وقد تام قيااس  

ثام العالقاة ماع األخاوات بمتوساط       (3.84)األقوى بمتوسط بله هي العالقة مع عاألمع 

وأخياااارًا األخااااوة بمتوسااااط حسااااابي بلااااه   (3.51)ثاااام األب بمتوسااااط  (،3.65)بلااااه 

(3.44.)   

عالقة األحداث ذوي العود ماع أفاراد أسارهم متفاوتاة،     ويشير الجدول إجمااًل إلى 

لكنها ليسات سايوة عموماًا. وجااءت العالقاة األقاوى ماع األم فاي المرتباة األولاى، بينماا            

 حلت العالقة مع األب في المرتبة الثالثة.

 رأي المبحوريف في ل ط الحسابيالمتوس( 22-2) رقم جدول
 العالقة بين م وبيف أفراد أسرهم

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي التكرار العالقة بيف الحد  وأفراد أسرتك

 0.455 3.84 139 األم )إن وجدت(

 0.690 3.65 139 األخوات بشكل عام )إن وجدّن(

 0.802 3.51 129 األ  )إن وجد(

 0.863 3.44 142 إن وجدوا(األخوا بشكل عام )
 

رأي المبحوريف في العالقة بين م وبيف ل المتوسط الحسابي( 22-2) شكل رقم
 أفراد أسرهم
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دخااااول أحااااد أفااااراد أساااارة المبحااااوث     إمكانيااااة( 23-2يوضاااال الجاااادول رقاااام )  

نحاااااااو أن  ويتضااااااال ،)الساااااااجن( إلصااااااالحية اأو بعااااااض أقارباااااااه دار المالحظاااااااة أو  

 اإلصاااااالحياتقاااااد أشااااااروا بااااانعم ماااااا يعناااااي دخاااااولهم دور المالحظاااااة و  (38.7%)

 قالوا ال. (%58.1)وهي نسبة مرتفعة عموما تزيد عن ثلث العينة، مقابل 

وجااااود نساااابة ال يسااااتهان بهااااا ماااان المبحااااوثين    إجمااااااًل إلااااى  ويشااااير الجاااادول  

 اإلصااااالحيةدخااااول دارالمالحظااااة أو   قااااد ساااابق لاااابعض أفااااراد أساااارهم أو اقاااااربهم    

ماااار سااااالوك مبيعااااي وهنااااا تكمااااان    أن هااااذا األ  المبحااااوثين ربماااااا رأوا أن  مااااا يعنااااي  

 المشكلة.

 

ما اذا  ان أحد أفراد األسرا أو أقار  سبق ل م دخول  (23-2) رقم جدول

    دار المالحظة أو اإلصالحية

 النسبة )%( التكرارات دخول دار المالحظة أو اإلصالحية

 38.7 60 منع

 58.1 90 ال

 3.2 5 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي
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ما اذا  ان أحد أفراد األسرا أو أقار  سبق ل م دخول دار  (23-2) شكل رقم

    المالحظة أو اإلصالحية

 
 

 

( صاااالة القرابااااة بااااين المبحااااوث وماااان ساااابق لااااه     24-2) يوضاااال الجاااادول رقاااام 

وقااااد جاااااءت أعلااااى نساااابة عنااااد ماااان  دخااااول دارالمالحظااااة أو السااااجن ماااان أقاربااااه.

ثااااام أحاااااد االقاااااارب    (،%45)حياااااث بلغااااات   ،قاااااالوا )أحاااااد األخاااااوة أو األخاااااوات(  

 .   (%10)يلي ذلأل أحد األعمام بنسبة  (،%21.6)بنسبة 

دور األسااااارة أن  قضاااااية مهماااااة للغاياااااة وهاااااي   إلاااااى  ويشاااااير الجااااادول عمومااااااً  

دخلاااوا  والقااادوة فيهاااا يعااادان عاااامالن ماااؤثران علاااى سااالوك الحااادث؛ فوجاااود مااان          

السااااجن ماااان أساااارة المبحااااوث يعنااااي وجااااود خلاااال فااااي األساااارة قااااد يشااااجع علااااى        

 .األحداثانحراف بعض أفرادها وخاصة 
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 ( صلة القرابة )عند مف قالوا نعم( 24-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات صلة القرابة

 3.3 2 الوالدين أحد

 45 27 األخوات أو األخوة أحد

 5 3 األخوال أحد

 10 6 عماماأل أحد

 21.6 13  خرون

 15 9 بدون إجابة

 100.0 60 اإلجمالي

 

( صلة القرابة )عند مف قالوا نعم( 24-2) شكل رقم   
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من المبحوثين قاد سابق ألحاد      (%61.9)( أن زهاء 25-2يوضل الجدول رقم )

ال. وحقيقااة  :قااالوا (%36.8)هم دخااول دار المالحظااة أو اإلصااالحية مقاباال  ئأصاادقا

 تعد مرتفعة بكل المقاييس فهي تقترب من ثلثي العينة. ،نعم :سبة من قالوانفإن 

فاااي انحاااراف الحااادث؛   ًاكبيااار ًاأن لألصااادقاء تاااأثيرإجماااااًل إلاااى ويشاااير الجااادول 

فالعالقة بين األصادقاء فاي هاذا المرحلاة العمرياة تكاون قوياة جادا يبادأ فيهاا الحادث            

ه مماا يجعال تاأثيرهم    ئلياا ماع أصادقا   وينادمج انادماجا ك   ،بالتمرد على سلطة الوالدين

 عليه قويا.  

 دار المالحظة أو اإلصالحية أحد األصدقاء نية دخولاإمك (25-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات دخول دار المالحظة أو اإلصالحية إمكانية

 61.9 96 نعم

 36.8 57 ال

 1.3 2 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي

 

 األصدقاء نية دخولإمكا (25-2) شكل رقم

 دار المالحظة أو اإلصالحية
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( العماار عنااد دخااول دار المالحظااة فااي الماارة األولااى 26-2يوضال الجاادول رقاام ) 

( ساانة 15بااالمرة األولااى جاااءت لفوااة العماار ) بهوالثانيااة والثالثااة. يالحاا  أن أعلااى نساا

 (%17.4)ثم  (%25.2)( سنة بنسبة 16تلتها لفوة العمر ) (،%31.0)حيث يلغت 

 سنة.   (14لعمر )

حياااث بلغااات   ،( سااانة17أماااا فاااي المااارة الثانياااة فقاااد جااااءت أعلاااى نسااابة لفواااة )     

%(. في المرة الثالثة جاءت أعلى نسبة لفواة  25.2سنة ) (16%( تلتها لفوة )39.4)

فهى تمثل المبحوثين الاذين   (%71.6) نسبة %(. أما14.2( سنة حيث بلغت )17)

 الثالثة.لم يعودوا لدار المالحظة للمرة 

سانة هماا األكثار عاودا فاي       (17و 16)فوتي العمر إجمااًل إلى أن ويشير الجدول 

هاي األكثار دخاوال للادار فاي المارة        ( سانة 15)ن سان  أو .نسبة العاود لادار المالحظاة   

 ةوخاصة سان الخامساة عشار    ،في هذا السن بناءاألولى، ما يعني ضرورة االهتمام باال

والتااي يصااحبها تغيياارات فساايولوجية وذهنيااة وجنسااية   - غالبااًا -فهااي بدايااة المراهقااة 

ممارسة سلوكيات منحرفة بسبب مبيعاة  إلى  عند الحدث قد تدفعه عند غياب التوجيه

 هذا السن ومتطلباتها.

يكون قد اعتاد بعض المواقأل واتيان بعاض   (17و 16)الحدث في سن أن  كما 

سانة تكثار   ( 17 - 15)ة مان  الحدث في المرحلأن  السلوكيات غير المرغوبة والسيما

 مخالطته ألقرانه الذين قد يكون من بينهم من يمارس سلوكا منحرفا.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 105

 ( العمر عند دخول دار المالحظة 26-2) رقم جدول

 المرا الثالثة المرا الثانية المرا األول  العمر

 % ك % ك % ك
9 2 1.3 0 0 0 0 
10 1 .6 0 0 0 0 
11 0 0 1 .6 0 0 

12 6 3.9 2 1.3 0 0 

13 7 4.5 4 2.6 0 0 

14 27 17.4 9 5.8 4 2.6 

15 48 31.0 14 9.0 4 2.6 

16 39 25.2 39 25.2 10 6.5 

17 18 11.6 61 39.4 22 14.2 

18 0 0 4 2.6 4 2.6 
 *71.6 111 13.5 21 4.5 7 بدون إجابة

 100.0 155 100.0 155 100.0 155 اإلجمالي

 ل من الينطبق عليهم السؤال حيث أنهم لم يدخلوا الدار للمرة الثالثة*هذا النسبة تمث     

 

 في المرا األول ( العمر عند دخول دار المالحظة 26-2) شكل رقم
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يتركازون   أنهام يتضل من خصائم وسامات نازالء دور المالحظاة    

ساااانة، لكاااان أكثاااار فوااااة تاااادخل لاااادار   (17و 16)فااااي الفوااااة العمريااااة 

سااانة وهاااي غالباااا سااان  (15)للمااارة األولاااى هااام الشاااريحة  المالحظاااة

أكثااااار أن  الثالاااااث متوساااااط أو األول ثاااااانوي. النتاااااائج بينااااات كاااااذلأل  

 المبحوثين هم من تأتي تراتبيتهم عالية بين األخوة واألخاوات؛ بمعناى  

الذي يكون ترتيبه األول أو الثاني باين أخوتاه يقال احتماال دخولاه      أن 

سر تركاز علاى الطفال األول والثااني فاي      األأن  دار المالحظة؛ ما يعني

يقاال كلمااا زاد عااددهم فااي   بناااءاالهتمااام باألأن  التنشااوة السااليمة، اال

في مرحلة التعليم الثانوي بنسبة بلغت زهاء  األحداثاألسرة. ويتركز 

وهو أمر متوقاع، لكان هنااك مان هام فاي المرحلاة المتوساطة          (46%)

 .  (%38)وبلغت نسبتهم 

معظام أسار المبحاوثين مان ذوات الادخول      أن  لألبينت النتاائج كاذ  

تقااال دخاااولهم عااان    (%71)المنخفضاااة جااادا أو المنخفضاااة؛ فنحاااو    

عان خمساة،    اغالبية األسر يزياد عادد أفرادها   أن  ريال علما (8000)

فاردا فاأكثر بلغات نسابتهم      (11)األسر التي يبله عادد أفرادهاا   أن  بل

فااي أساار  يعيشااون  (%25)مااا نساابته نحااو   أن  . كمااا(%21)نحااو 

 مفككة اما بساببب ماالق الوالادين أو انفصاالهم أو وفااة أحادهم. كماا       

. (%66)الاااااذين يقيماااااون ماااااع الوالااااادين بلغااااات نسااااابتهم نحاااااو  أن 

يحصلون علاى مصاروفهم    (%73,5)نحو فإن وبخصو  المصروف 
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زهااااء فاااإن مااان الوالااادين أو أحااادهما. وفيماااا يتعلاااق بااانمط المساااكن 

 (%41)شااااقق، ماااانهم   يعيشااااون فااااي بيااااوت شااااعبية أو   (66,5%)

يقيمااون فااي   (%94)يسااكنون بااليجااار، والغالبيااة العظمااى أو نحااو     

حداث كماا  والتي يكثر فيها عادة أنحراف األ أحياء شعبية أو متوسطة

والاديهم   (%76)نحاو  أن  بينت معظم الدراسات. بينت النتائج كاذلأل 

% دون والاادين 23و والااديهم مطلقااين  (%7.5)أحياااء ومااا نساابته   

 انوا من مجهولي الوالدين.ما كبور

هم ؤمااان العيناااة  باااا   (%30)نحاااوأن  اتضااال مااان النتاااائج كاااذلأل   

مااااان الوالااااادين   (%85)ن نحاااااو أمعاااااددون )أكثااااار مااااان زوجاااااة( و   

مسااتوياتهم التعليميااة منخفضااة فهااي أقاال ماان الثااانوي، وأن معظمهاام    

يعمل في القطااع الحكاومي أو األعماال الحارة وخاصاة انبااء. وتشاير        

عالقة الحدث مع والديه وانها ليسات عالقاة سايوة     قراراستإلى  النتائج

نمااط المشاااجرات الكالميااة والضاارب  إلااى  دائمااا، مااع وجااود مااا يشااير  

 ولكن بنسب صغيرة.

قاد دخال أحاد     األحاداث من  (%39)نحو أن  بينت النتائج كذلأل

أو دار المالحظة من قبال وهاي نسابة مرتفعاة      اإلصالحيةأفراد أسرهم 

اا وغالباا فهام يتحادثون عان األخاوة وذلاأل بنسابة        ومقلقة وتلفت االنتب

 (%62)نحاو  أن  ذلأل. وما هو مقلق بحاق إلى  لمن أشاروا (45%)

ل دار المالحظااة مااا يعنااي  ولهاام أصاادقاء قااد ساابق لهاام دخاا   أن  قااالوا

 ربما وقعوا تحت تأثيرهم في مرحلة ما. أنهم
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 يتنااول خصائم وسمات نزالء دور المالحظة فاي الفصال الساابق     اجبعد استعر

يتضامن الفصال عرضاا    و)السجون(.  اإلصالحياتهذا الفصل سمات وخصائم نزالء 

للخصااائم الديموغرافيااة كااالعمر، والخصااائم االقتصااادية واالجتماعيااة التااي تشاامل    

 العالقة مع األسرة، وينتهي الفصل بخالصة عامة.
 

 ماان ذوي العااود،  ( توزيااع أعمااار عينااة اإلصااالحيات  27-2يوضاال الجاادول رقاام ) 

سانة بماا نسابته     (34-30)حيث حل في المرتبة األولى كنسبة أعلى الفوة العمرياة مان   

بنسااااب  ،ساااانة (30 -26)ساااانة والفوااااة ماااان  (26-22)ثاااام الفوتااااين ماااان  (21.5%)

 -34)لكل منهماا. ويحال فاي المرتباة الثالثاة الفواة العمرياة         (%15.6)متساوية بلغت 

نااه كلمااا أرتفااع العماار تناقصاات   أ. ويتضاال ماان الجاادول  (%12.7)بنساابة  ،ساانة (38

 النسبة بصورة ملحو ة.

ناازالء اإلصااالحيات هاام ماان كاال    ذوي العااود ماان  أنإلااى  ويشااير الجاادول أجماااال 

 – 22)أنهاام يتركاازون فااي الشاارائل العمريااة التااي تمتااد ماان الفوااات العمريااة تقريبااا إال 

 أي أكثر من نصأل النزالء.   (؛%51,7)سنة بما مجموع نسبه  (34

حااديثي التخاارج، أو الااذين لاام يكملااوا تعلاايمهم    - عااادة -وتشاامل تلااأل الشاارائل  

-2العااالي، والباااحثين عاان عماال، وساايبين لنااا الجاادول الخااا  بااالتعليم )جاادول رقاام  

ذا كااان لااذلأل عالقااة باادخولهم اإلصااالحيات.    إاتهم التعليميااة لمعرفااة مااا   ( مسااتوي26

 تبين أن فوة الشباب هم أكثر نزالء اإلصالحيات. - عمومًا –واألرقام 
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 حسب العمر اإلصالحياتنزالء  ( توزيا عينة27-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات الفئة العمرية

 4.4 18 22 إلى أقل من18

 15.6 64 26إلى أقل من22

 15.6 64 30إلى أقل من26

 21.5 88 34إلى أقل من30

 12.7 52 38إلى أقل من34

 8.8 36 42 إلى أقل من38

 10.5 43 46إلى أقل من42

 9.8 40 فأكثر 46

 1.0 4 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي

 

 حسب العمر اإلصالحياتنزالء  ( توزيا عينة27-2) شكل رقم

 



 

 

 110

لااااذوي العااااود ماااان ناااازالء  ( المسااااتوى التعليمااااي 28-2م )يوضاااال الجاااادول رقاااا 

إلصاالحيات هام أصاحاب    مان العائادين ل  اإلصالحيات، ويالح  من النسب أن أعلاى فواة   

يلااايهم أصاااحاب   (،%30.3)المساااتوى التعليماااي المتوساااط فقاااد شاااكلوا ماااا نسااابته    

 .  (%20)ثم االبتدائي بنسبة  (،%24)المستوى التعليمي الثانوي بنسبة 

رتفاع المساتوى التعليماي قال عادد النازالء مان        اناه كلماا   أبقية النساب   ويتضل من

فالجااامعيين بنساابة   (،%6,4)العينااة وهااو مااا نااراا عنااد حملااة الاادبلومات، فنساابتهم      

 .(%2.7)وأخيرا ما فوق الجامعي بنسبة  (9.3%)

إلصااالحيات يتركاازون فااي فوااة   العائاادين ل ناازالءالأن إلااى  جمااااًلإويشااير الجاادول  

وهاي نسابة  عالياة      (،%74)المتوسط والثانوي واالبتدائي بما مجموعه نحاو  التعليم 

 من جدول األعمار. وذات داللة تشمل األصغر سنا كما تبين لنا سابقًا

 نه كلما قل المستوى التعليمي للفارد كاان أقارب للوقاوع    إكما أن النسبة تقول لنا 

والعكاس هاو الصاحيل إذ    في السلوك المنحارف الاذي يعاقاب علياه القاانون       مرة أخرى

عنااادما يرتفاااع المساااتوى التعليماااي للفااارد يااانخفض الميااال عنااادا لممارساااة السااالوك        

 المنحرف ربما بسبب دخول متغير العمر كذلأل.  

يؤكااد أهميااة دور التعلاايم فااي التااأثير علااى ساالوك الفاارد         - عمومااًا –والجاادول 

 عليمي.يجابيا مما يحد من ميله لكسر القانون عندما يرتفع مستواا التإ
 

 حسب المستوا التعليمي اإلصالحيات ( توزيا عينة28-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات المستوا التعليمي

 6.8 28 أقل من ابتدائي

 20.0 82 ابتدائي

 30.3 124 متوسط

 24.0 98 ثانوي

 6.4 26 دبلوم

 9.3 38 جامعي

 2.7 11 فوق الجامعي

 5. 2 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي
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حسب المستوا التعليمي اإلصالحيات ( توزيا عينة28-2) شكل رقم  

 
 

 العائدين لإلصاالحيات من   (%30.8)( أن ما نسبته 29-2يوضل الجدول رقم )

ال يدرساون وال يعملاون    (%28.6)يعملون بشكل دائم أي لديهم عمل ثابات، ونحاو   

 عني أنهم عاملون عن العمل أو يبحثون عن عمل.  يما 

نااه قااد ال  أولكاان بشااكل متقطااع مااا يعنااي    ،يعملااون (%20.8)ك مااا نساابته  وهنااا

هم من فوة الطالب ونسبة ضاويلة   (%12)يكون لديهم دخول ثابتة. كما أن ما نسبته 

لام يفصاحوا عان     (%2)نحاو  و ،نفساه  الوقات فاي  يدرساون ويعملاون    (%5.9)بلغات  

 حالتهم المهنية.

مان العيناة    (%60)نساب أن نحاو   وبعد جمع بعاض ال  - إجمااًل -ويشير الجدول 

أو أنهم يعملون بشكل متقطع أو أنهام ال يعملاون البتاه؛ ماا يعناي أنهام قاد         ،هم مالب

ما يعاد   ،وربما ال يتوفرون على دخول بأي صورة كانت ،ال يتوفرون على دخول ثابتة

ساااببا الرتكاااابهم سااالوكيات منحرفاااة أودت بهااام للسااالوك المنحااارف؛ كجااارائم السااارقة     

مخاادرات التااي اتضاال أنهااا أكثاار الجاارائم انتشااارا كمصاادر للاادخل، وهااو مااا  وتاارويج ال

سنشااير إليااه فااي الجاادول الخااا  بنااوع الجاارائم التااي أودعااوا اإلصااالحية ماان أجلهااا.   
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قااد تعااد أسااباب مهمااة ودافعااة   ،تؤكااد أن البطالااة وقلااة الاادخل  أرقااام الجاادول عموماااً 

 للسلوك المنحرف لدى البعض.

  اقبل دخول للعائديف لإلصالحياتالم نية  ( الحالة29-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات الحالة الم نية

 12.0 49 مالب

 5.9 24 أدرس وأعمل

 20.8 85 أعمل بشكل متقطع

 30.8 126 أعمل بشكل دائم

 28.6 117 ال أدرس وال أعمل

 2.0 8 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي

 

   اقبل دخول للعائديف لإلصالحيات( الحالة الم نية 29-2) شكل رقم

 



 

 

 113

 ماان ناازالء اإلصااالحيات   (%31.5)( أن مااا نساابته  30-2يوضاال الجاادول رقاام )  

يعملاااون فاااي القطااااع الخاااا ،    (%26.7)يمتهناااون العمااال الحااار، ونحاااو    العائااادين

يعملااون فااي قطاعااات غياار    (%7.6) و لاام يفصااحوا عاان قطاااع العماال،   (%20.3)و

ن فااااي القطاااااع الحكااااومي الماااادني وزهاااااء  يعملااااو (%8.1)موضااااحة، فااااي حااااين أن  

 في القطاع الحكومي العسكري. (5.9%)

وخاصاة العساكري    -لحكاومي  أن العاملين في القطااع ا إلى  ويشير الجدول إجمااًل

صاااالحيات، بينمااا ترتفاااع نسااابة مااان يعملااون فاااي القطااااع الحااار   لإل دًاوألقااال عااااهاام   -

%( لام يفصاحوا عان    20نحاو والقطاع الخاا  علاى التاوالي ماع وجاود نسابة معتبارة )       

أن أصااحاب العماال الثاباات   إلااى  مااا يعنااي أنهاام ربمااا كااانوا مالبااا، مااا يشااير       ،عملهاام

والمساااتقر كماااو في القطااااع الحكاااومي هااام األكثااار ابتعاااادا عااان ارتكااااب السااالوكيات      

المنحرفاة ربمااا بساابب اساتقرار وضااعهم الااو يفي والتزاماااتهم تجااا أساارهم التااي تحااد    

أن انخفااج نسابة العااملين فاي      إلاى  الفة للقانون. نشير فقاط من انخرامهم بأعمال مخ

أن العساكريين قاد ياتم إياداع بعضاهم فاي أمااكن حجاز         إلى  القطاع العسكري قد يعود

 تتبع جهات عملهم وليس في اإلصالحيات ما يفسر انخفاج نسبتهم في الجدول.

 

 حسب قطاع العمل اإلصالحيات( توزيا عينة 30-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات ملقطاع الع

 8.1 33 مو أل حكومي مدني

 5.9 24 مو أل حكومي عسكري

 26.7 109 مو أل قطاع خا 

 31.5 129 عمل حر

 7.6 31 نوع  خر )تذكر(

 20.3 83 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي
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 حسب قطاع العمل اإلصالحيات( توزيا عينة 30-2) شكل رقم

 
 

 عيناة اإلصاالحيات مان العائادين    مصادر الدخل عند ( 31-2يوضل الجدول رقم )

يحصالون علاى دخلهام مان العمال الخاا  بهام         أنهام  (%43.3)حيث أشار ما نسابته  

سواء كان و يفاة حكومياة أو فاي القطااع الخاا  أو مان العمال الحار كماا أشارنا فاي            

يحصااالون علاااى دخاااولهم مااان الوالااادين أو    (%35)أن  الجااادول الساااابق، فاااي حاااين  

يحصااالون علاااى دخاااولهم مااان بعاااض اإلعاناااات  (%9.5)نااااك ماااا نسااابته أحااادهما. وه

 الحكومية كالضمان االجتماعي أو من نظام حافز وهي مباله ضويلة عموما.

%( يحصاالون 43.3أن أعلااى نساابة ماان العينااة )إلااى  - إجمااااًل - ويشااير الجاادول

يحصالون   (%35)على دخولهم من العمال الخاا  بهام، لكان هنااك نسابة كبيارة تبلاه         

وقااد يناادرج تحاات هااذا الفوااة الطااالب وماان ال  ،علااى دخااولهم ماان الوالاادين أو أحاادهم

عمل لهم. وإذا ما أضافنا لتلاأل النسابة مان يحصالون علاى دخلهام مان األقاارب أو مان           

اإلعانات الحكومية واألهلية فأننا بصدد نسبة تبله نحاو النصاأل لنازالء يعتمادون علاى      

ؤهم لطارق غيار   وجتهم للماال ومان ثام لجا    غيرهم في الحصول على الدخل ما يعني حا

 مشروعة للحصول عليه؛ كالسرقة أو ترويل المخدرات.
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 عند  ( مصدر الحصول عل  الدخل31-2) رقم جدول

  اإلصالحيات العائديفنزالء 

 النسبة )%( التكرارات مصدر الدخل

 35.0 143 من الوالدين أو أحدهما

 0.7 3 من األبناء

 2.7 11 من أحد األقارب

 43.3 177 من العمل

 9.5 39 إعانات حكومية أو أهلية

 9.8 40 أخرى

 100.0 409 اإلجمالي

 

 عند  ( مصدر الحصول عل  الدخل31-2) شكل رقم

 العائديف اإلصالحياتنزالء 
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 لاااااذوي العاااااود مااااان نااااازالء ( الااااادخل الشاااااهري 32-2يوضااااال الجااااادول رقااااام ) 

لاام يفصااحوا عنهااا،  أنهاامأو لاايس لهاام دخااول  (%35)نحااو أن  . ويتضاالاإلصااالحيات

 (5000إلاااى  2001)تتاااراو  دخاااولهم الشاااهرية باااين  (%27.8)نحاااو أن  فاااي حاااين

أن  ريااال أو أقاال. كمااا (2000)دخااولهم تقااع فااي الفوااة  (%18.1)ريااال، ومااا نساابته 

رياااال. وهنااااك نسااابة   (8000إلاااى  5001)تتاااراو  دخاااولهم باااين   (%12.2)هنااااك 

 يال.ر (8001)صغيرة جدا تزيد دخولها عن 

فاي  الاذين يعاودون إليهاا    ات اإلصاالح غالبياة نازالء   إجماااًل إلاى أن   ويشير الجدول 

نااه ال دخااول لهاام، امااا الااذين تزيااد دخااولهم عاان   أأو  منخفضااة هااذا الدراسااة دخااولهم

وهااي نساابة صااغيرة، مااا قااد      (،%6.9)جماليااة بحاادود  فنساابتهم اإل ،ريااال (8000)

ل أو انخفاضه قاد يكاون ساببا مهماا فاي      غياب الدخأن  وهو ،يعكس جانبا مهما للغاية

 .اإلصالحياتالحجز في إلى  ارتكاب البعض سلوكيات منحرفة قادتهم

 

 اإلصالحيات العائديفلنزالء  (  مية الدخل الش ري )تقريبا(32-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات  مية الدخل الش ري

 18.1 74 ريال أو أقل 2000

 27.8 114 ريال 5000 -2001

 12.2 50 ريال 8000 -5001

 2.8 11 ريال 11000 -8001

 4.1 17 فأكثر -11001

 35 143 غير مبين

 100 409 المجموع
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 اإلصالحيات العائديفلنزالء  ( الدخل الش ري )تقريبا(32-2) شكل رقم

 
 

نازالء اإلصاالحيات    ذوي العاود مان   ( ما إذا كان علاى 33-2يوضل الجدول رقم )

عليهم ديون، فاي حاين    (%52.6)حوثة ديون أم ال. وقد تبين أن نحو من العينة المب

 لم يجيبوا عن السؤال. (%2.2)أجابوا بال، وهناك ما نسبته  (%45.2)أن 

أن أكثاار ماان نصااأل العينااة وهااي نساابة مرتفعااة يقعااون إلااى  ويشااير الجاادول إجمااااًل

ونياة وسالوكيات   تحت مائلة الديون؛ ما قد يكون سببا قويا لوقوعهم في مخالفاات قان 

 السجن.إلى  منحرفة قادتهم

أما النسبة األخرى لمان لايس علايهم دياون فقاد يكاون دخاولهم اإلصاالحية بسابب          

واالعتداء علاى الغيار   جرائم أخرى ليس لها عالقة بالحاجة المادية كتعامي المخدرات 

 خالقية.والجرائم األ
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 العائديفاإلصالحيات نزالء  ( مدا وجود ديون عل 33-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات مدا وجود ديون

 52.6 215 نعم

 45.2 185 ال

 2.2 9 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي

 

 اإلصالحيات العائديفنزالء  ( مدا وجود ديون عل 33-2) شكل رقم

 

 العائاادين، اإلصااالحيات( أسااباب الااديون علااى ناازالء  34-2يوضاال الجاادول رقاام )

الاادخل الشااهري والحاجااة المسااتمرة    انخفاااجإلااى  (%27.8) وقااد أشااار مااا نساابته  

أن إلاى   شااروا أ (%3.6)و يجار المساكن، إارتفاع إلى  أشاروا (%4.4)للمال، ونحو 

 تكاليأل الزواج.إلى  أشاروا (%2.2)ونسبة بحدود  ،عليهم أقسا  سيارات
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 (،%56)ماااااا الاااااذين لااااام يجيباااااوا عااااان الساااااؤال فقاااااد بلغااااات نسااااابتهم نحاااااو    أ

لااايس لهاااا عالقاااة   اإلصاااالحيةي أودعاااوا مااان أجلهاااا  تاااكانااات القضاااايا ال وهاااؤالء ربماااا

 بالحاجة المادية.

ماااااان المبحاااااااوثين وهااااااام   (%44)نحاااااااو إجمااااااااًل إلاااااااى أن  ويشااااااير الجااااااادول  

مجمااااوع نسااااب ماااان علاااايهم ديااااون ويقاااااربون نصااااأل العينااااة يقعااااون تحاااات مائلااااة        

ون سااالوكيات منحرفاااة يعاقاااب عليهاااا القاااان    إلاااى  الاااديون؛ األمااار الاااذي قاااد يااادفعهم    

 كترويج المخدرات والسرقة.  

 قوياااًا ساااببًا - كماااا يتضااال مااان الجااادول   -ويظااال عااادم كفاياااة الااادخل الشاااهري   

وماااان ثاااام عاااادم القاااادرة علااااى   ،فااااي وقااااوع الكثياااارين فااااي مااااأزق الاااادين واالقتااااراج 

 السداد.

 

 العائديف اإلصالحيات ( سبب الديون عل  نزالء34-2)رقم  جدول

 النسبة )%( التكرار سبب الديف

 27.8 114 جة المستمرة وقلة الدخل الشهريالحا

 4.4 18 ايجار المنزل

 2.9 12 كبر حجم العائلة ومتطلبات أفرادها

 3.6 15 أقسا  سيارات وغيرا

 2.2 9 تكاليأل زواج لم يتم سدادها

 3.1 13 أخرى متفرقة

 56 229 دون اجابة

 100 409 المجموع
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 العائديف إلصالحياتا ( سبب الديون عل  نزالء34-2)شكل رقم 

 

 المبحااااوثين ماااان ذوي العااااود  ( أن نحااااو نصااااأل  35-2يوضاااال الجاااادول رقاااام )  

يقيماون ماع الزوجاة واألوالد، وماا      (%13.2)%( يقيمون مع الوالدين ونحاو  49.6)

يقيماون ماع األم فقاط.     (%9.5)و يقيمون بسكن مستقل بمفردهم، (%10.8)نسبته 

أماكن ساكناهم لكنهاا غيار الفتاة مقارناة      وهناك نسب أخرى كما يوضل الجدول لتوزيع 

 بما أشرنا إليه.

أن نحو نصأل العيناة تقريباا يقيماون ماع الوالادين      إلى  - عمومًا -ويشير الجدول 

وهي مفارقة ما يعني أنهام   ،ما يعني أنهم يفدون من أسر غير مفككة )وجود الوالدين(

م وقعاوا فاي مشاكالت    ربما كانوا شبانا حديثي السن وعاادة عااملين عان العمال، لكانه     

يقيمااون مااع الزوجااة  (%13)مااا نساابته نحااو فااإن السااجن. أيضااا إلااى  قانونيااة قااادتهم

واألوالد مااا يعنااي أن لااديهم أساار خاصااة بهاام لكاانهم ربمااا واجهااوا بعااض المشااكالت         

تجاااوز القااانون كالساارقة واالخااتالس والتزوياار وربمااا      إلااى  األساارية التااي دفعاات بهاام   

لمااال. وقااد يعااانون ماان البطالااة التااي قااد تاادفع بااالبعض   تاارويج المخاادرات بحثااا عاان ا 

 سلوكيات منحرفة.إلى  منهم
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 اإلصالحيات العائديفعند عينة نزالء  سكفال( مكان 35-2) جدول رقم

 النسبة )%( التكرارات مكان السكف

 49.6 203 مع الوالدين

 2.9 12 مع األب

 9.5 39 مع األم

 2.0 8 مع األب وزوجة أخرى غير األم

 1.7 7 مع األم وزوجها

 3.9 16 مع الزوجة

 13.2 54 مع الزوجة واألوالد

 2.4 10 مع األصدقاء

 10.8 44 سكن مستقل بمفردي

 2.7 11 أخرى

 1.2 5 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي

 

 اإلصالحيات العائديفعند عينة نزالء  سكفال( مكان 35-2) شكل رقم
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حياث أشاار    لذوي العود لإلصالحيات، سكنمال ( نمط36-2يوضل الجدول رقم )

يقيمااون فااي  (%31.5)أنهام يقيمااون فااي بياوت شااعبية، مقابال     (%35.7)ماا نساابته  

يقيماون فاي أدوار )جازء     (%8.6)و يقيماون فاي فايالت ،    (%19.3)و شقق ساكنية، 

 يقيماون فاي أنماا  أخارى مان الساكن       (%2.9)من فيال( وهناك نسب ضويلة بحادود  

 وا عن السؤال.لم يجيب (%2)و

%( يقيماااون فاااي بياااوت 67) نحاااو أن الغالبياااةإلاااى  - إجماااااًل -ويشاااير الجااادول 

ما يعني أنهم ربما كانوا مان أصاحاب الادخول المنخفضاة مبقاا لانمط        ،شعبية أو شقق

 السكن الذي يقيمون فيه.

 

 اإلصالحيات العائديفعينة نزالء  لدا مسكفال( نمط 36-2) جدول رقم

 النسبة )%( راتالتكرا نمط المسكف

 35.7 146 بيت شعبي

 31.5 129 شقة

 8.6 35 دور في فيال

 19.3 79 فيال

 2.9 12 أخرى

 2.0 8 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي
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 اإلصالحيات العائديفعينة نزالء  لدا مسكفال( نمط 36-2) شكل رقم

 
 

ماان  اد العينااةهااا أفاارفيقاايم ي( مسااتوى األحياااء التااي 37-2يوضاال الجاادول رقاام )

أنهااام يقيماااون فاااي أحيااااء   (%47.2)، وقاااد أشاااار ماااا نسااابته  العائااادين لإلصاااالحيات

يقيمون في أحياء شعبية ربما كانت من النوع الذي تكثار   (%41.1)متوسطة، ونحو 

أنهاام يقيمااون فااي أحياااء راقيااة وهناااك مااا    (%10.3)فيااه الجاارائم. وأشااار مااا نساابته  

 ل.لم يجيبوا عن السؤا (%1.5)نسبته 

مانهم   (%88)أن غالبياة العيناة أو ماا يزياد عان      إلاى   - إجمااًل –ويشير الجدول 

يقيمون إما في أحياء شعبية أو متوسطة مقابل نسبة صغيرة يقيمون في أحياء راقية، 

وهي ما يمكن التادليل علياه مان     ،ما يعني أنهم يفدون من خلفيات اقتصادية متواضعة

عن الذكر أن بعض األحيااء الشاعبية تشاكل باؤر     نمط الحي كالشعبي والمتوسط. غني 

للجريمااة وعااادة بساابب الفقاار والبطالااة، والتفكااأل األسااري، والتساارب ماان الماادارس،         

 ونقم الخدمات، وضيق المساكن واكتظا ها.
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  ( مستوا الحي الذي يقطنك37-2) رقم جدول

 اإلصالحياتنزالء  ذوي العود مف

 النسبة )%( التكرارات مستوا الحي

 41.1 168 شعبيحي 

 47.2 193 حي متوسط )عادي(

 10.3 42 حي راٍق

 1.5 6 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي

 

 

 

  ( مستوا الحي الذي يقطنك37-2) شكل رقم

 اإلصالحياتنزالء  ذوي العود مف
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، حيااث للعائاادين لإلصااالحيات ( نمااط حيااازة المسااكن38-2يوضاال الجاادول رقاام )

أنهاام يقيمااون فااي مساااكن مااؤجرة، ونساابة مماثلااة تقريبااا    (%47.7)أشااار مااا نساابته 

يقيمااون فااي مساااكن مملوكااة لهاام أو ألساارهم. فااي حااين أن هناااك نساابة         (47.2%)

 ضويلة ال تكاد تذكر يقيمون في مساكن تابعة لجهة العمل.

مااان  ارتفااااع نسااابة مااان ال يمتلكاااون مسااااكن     إلاااى   - إجماااااًل - ويشاااير الجااادول 

مااااااا يعكااااااس جانبااااااا  خاااااار للوضااااااع    نصااااااأل تقريبااااااًا؛ فهاااااام بحاااااادود الذوي العااااااود

االقتصااااادي لناااازالء اإلصااااالحيات، وماااان ثاااام قااااد يكااااون هااااذا الوضااااع باعثااااا علااااى       

 ،وتاااارويج المخاااادرات ،كالساااارقة ،إتيااااان ساااالوكيات منحرفااااة يعاقااااب عليهااااا القااااانون  

 ودفع متطلبات السكن. ،لزيادة دخولهم

 

 العائديف تاإلصالحياعند نزالء  ( نمط حيازا المسكف38-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات نمط حيازا المسكف

 47.2 193 إيجار

 47.7 195 ملأل

 2. 1 تابع لجهة العمل

 1.0 4 أخرى

 3.9 16 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي
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 العائديف اإلصالحياتعند نزالء  ( نمط حيازا المسكف38-2) شكل رقم

 

، نزالء اإلصاالحيات مان ذوي العاود    ( عدد أفراد أسر39-2الجدول رقم )يوضل 

 ،أفااراد (10 -5)أن عاادد أفااراد أساارهم يتااراو  بااين   (%46)حيااث أشااار مااا نساابته  

أو أقال. وهنااك ماا نسابته      ،أفاراد  (5)نحاو   :قالوا (%31.3)وهو عدد كبير، مقابل 

 .فردًا (11)يزيد عدد أفراد أسرهم عن  (16.6%)

 (%62)أن نمط األسرة الكبيرة هو الشائع فنحاو  إلى  - إجمااًل - لجدولويشير ا

مااان العيناااة يرتفاااع عنااادهم عااادد أفاااراد األسااارة ماااا يعكاااس جانباااا  خااار لااانمط األسااارة    

ها بشاكل عاام كانمط عرباي تقليادي، ويعكاس كاذلأل        ئالسعودية التاي يرتفاع عادد أعضاا    

ها كبيار مماا يلقاي    ئأعضاا يفدون من أسار عادد    مجانب االقتصادي لوضع النزالء؛ فهال

 عليهم بمسؤولية اإلنفاق األسري؛ األمر الذي قد ال يستطيعون اإليفاء باه ماا يادفعهم   

وتاارويج المخاادرات والمسااكرات علااى ساابيل المثااال    ،ساالوكيات منحرفااة كالساارقة إلااى 

 لتدبير مورد اقتصادي إضافي.
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 عدد أفراد األسرا المقيميف في مسكف ( 39-2) رقم جدول

 العائديف اإلصالحياتزالء لن مشترك

 النسبة )%( التكرارات عدد أفراد األسرا

 31.3 128 5 أقل من

 46.0 188 10-5 من 

 16.6 68 فأكثر 11

 6.1 25 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي
 

 ( عدد أفراد األسرا المقيميف في 39-2) شكل رقم

 اإلصالحيات العائديفلنزالء  مسكف مشترك

 
 

ناااازالء  لااااذوي العااااود ماااان   ( الحالااااة االجتماعيااااة 40-2ل رقاااام )يوضاااال الجاااادو 

 (%31.3)و أنهااام غيااار متااازوجين، (%54.5)اإلصاااالحيات. وقاااد أشاااار ماااا نسااابته  

منفصاالون عاان زوجاااتهم ربمااا   (%2.2)مطلقااون مقاباال  (%8.3)متزوجااون، ونحااو 

 مؤقتا.
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ارتفاااع نساابة ماان لاام يتزوجااوا )عاازاب( ضاامن      إلااى  - إجمااااًل - ويشااير الجاادول 

نزالء فهم يشكلون أكثر من نصأل العينة. وربما كانوا شبانا تقاع أعماارهم دون سان    ال

ولين ومان ثام انخرماوا بأنشاطة وأعماال      ؤ( وغيار مسا  سانه  30أقال مان   ربماا  الزواج )

 غير مشروعة.

 اإلصالحيات العائديفلعينة نزالء  ( الحالة االجتماعية40-2) رقم جدول

 )%( النسبة التكرارات الحالة االجتماعية

 54.5 223 لم يسبق لي الزواج

 31.3 128 متزوج حاليًا

 2.2 9 منفصل

 8.3 34 مطلق

 7. 3 أرمل

 2.9 12 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي

 

 اإلصالحيات العائديفلعينة نزالء  ( الحالة االجتماعية40-2) شكل رقم
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ذوي العاااااااود ( عااااااادد مااااااارات الااااااازواج عناااااااد 41-2يوضااااااال الجااااااادول رقااااااام )

هااااام مااااان العااااازاب الاااااذين لااااام يسااااابق  (%64.1)صاااااالحيات. ويتضااااال أن نحاااااو إلل

 (%3.9)و تزوجااااوا لمااااارة واحااااادة فقاااااط،  (%29.1)لهاااام الااااازواج، فاااااي حاااااين أن  

ضاااويلة جااادا لمااان    ةتزوجاااوا ثاااالث مااارات ونساااب    (%2)و تزوجاااوا أكثااار مااان مااارة،   

 تزوجوا أكثر من ثالث مرات.

مماااان لاااام يتزوجااااوا   ارتفاااااع نساااابة العاااازاب   إلااااى  - إجمااااااًل - ويشااااير الجاااادول 

وربمااااا كااااانوا ماااان الفوااااات العمريااااة التااااي لاااام تبلااااه ساااان الاااازواج علمااااا أن الفوااااات       

سااانة يشاااكلون غالبياااة العيناااة كماااا تباااين لناااا     (34إلاااى  22)العمرياااة التاااي تقاااع باااين  

 سابقا من الجدول الخا  باألعمار.

 ( عدد مرات الزوام )لمف سبق لك الزوام(41-2)رقم جدول 

 النسبة )%( تكراراتال عدد مرات الزوام

1 119 29.1 

2 16 3.9 

3 8 2.0 

4 3 .7 

5 1 .2 

 64.1 262 ال ينطبق

 100.0 409 اإلجمالي
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 ( عدد مرات الزوام )لمف سبق لك الزوام(41-2) شكل رقم

 
 

( مااااان ذوي العاااااود %79.5)ماااااا نسااااابته  أن  (42-2يوضااااال الجااااادول رقااااام ) 

فاااي الجااادول الساااابق لااام يسااابق لهااام      ال ينطباااق علااايهم الساااؤال وهاااو كماااا أشااارنا      

تزوجاااوا مااارة   (%18.8)أن  الااازواج أو ربماااا كاااانوا مااان فواااة المطلقاااين، فاااي حاااين     

 %( لديهم أكثر من زوجة.1.7واحدة مقابل نسب ضويلة )

انخفاااااج نساااابة ماااان يرتبطااااون بااااأكثر ماااان    إلااااى  - عمومااااًا -ويشااااير الجاااادول  

 ة ومتوقعاااة بحكااام زوجاااة فاااي الجااادول وارتفااااع نسااابة العااازاب، وهاااي نتيجاااة منطقيااا       

هااام مااان الفواااات العمرياااة الشاااابة التاااي لااام      - كماااا أشااارنا ساااابقاً  -أغلبياااة العيناااة  أن 

 وهااااي تعاااادد الزوجااااات؛إلااااى  ال تمياااال - كااااذلأل -تبلااااه ساااان الاااازواج الشااااائعة والتااااي

الممارساااااة التاااااي عاااااادة ماااااا تشااااايع عناااااد مااااان تجااااااوزوا سااااان األربعاااااين مااااان ذوي   

 الدخول المرتفعة في الغالب.
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 ( عدد الزوجات حاليًا )لمف سبق لك الزوام(42-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات عدد الزوجات

1 77 18.8 

2 5 1.2 

3 2 .5 

 79.5 325 ال ينطبق

 100.0 409 اإلجمالي

 

 

 ( عدد الزوجات حاليًا )لمف سبق لك الزوام(42-2) شكل رقم
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مااااااااااان العائااااااااااادين  %33.7نحاااااااااااو أن  (43-2يوضااااااااااال الجااااااااااادول رقااااااااااام )

لاااديهم أبنااااء ساااواء مااان زوجاااات يقترناااون بهااان وقااات أجاااراء الدراساااة    الحيات لإلصااا

% لااايس لاااديهم أبنااااء وربماااا كاااان هاااؤالء مااان      7.6أو مااان زيجاااات ساااابقة، مقابااال    

% ال ينطباااااق 58.7هنااااااك نساااااب مرتفعاااااة تبلاااااه زهااااااء  أن  حاااااديثي الااااازواج. كماااااا 

 عليهم السؤال وهم العزاب كما تبين لنا في الجداول السابقة.

ممااان  مااان ذوي العاااود  ارتفااااع نسااابة العااازاب  إلاااى  -إجماااااًل  - دولويشاااير الجااا 

يشاااااكلون غالبياااااة نااااازالء    أنهاااااملااااايس لاااااديهم أبنااااااء،  وهاااااو أمااااار متوقاااااع بحكااااام      

تياااان السااالوكيات المنحرفاااة التاااي  إماااا قاااد يعاااد ساااببا فاااي مااايلهم نحاااو    اإلصاااالحيات

 أودعوا السجن من أجلها. 

د مااان اقترافاااه  وجاااود أسااارة وأبنااااء لااادى الشاااخم قاااد يحااا      أن  نحااان نفتااارج 

للسااااالوك المنحااااارف والعاااااودة لاااااه بحكااااام شاااااعورا بالمساااااؤولية األسااااارية كوجاااااود       

مساااتوى  - غالباااًا -الااازواج يخلاااق لااادى الشاااركاء   ، إضاااافة إلاااى أن  الزوجاااة واألبنااااء 

 .يجابيًاإمن االستقرار النفسي واالجتماعي مما يؤثر على سلوكهم 

 

 سبق لك الزوام( ( وجود أبناء عند أفراد العينة )لمف43-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات وجود أبناء

 33.7 138 نعم

 7.6 31 ال

 58.7 240 ال ينطبق

 100.0 409 اإلجمالي
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 ( وجود أبناء عند أفراد العينة )لمف سبق لك الزوام(43-2)شكل رقم 

 
 

 نسبة من لديهم مفال واحاد ساواء ذكار أو انثاى     أن  (44-2يوضل الجدول رقم )

من لديهم أمفاال وذلاأل بماا نسابته      ميشكلون النسبة األعلى  ين لإلصالحياتبين العائد

 على التوالي.   (%13.2)و (12.5%)

أمفالهم مان   (%5.1)مقابل  (%8.8)ما من لديهم أكثر من مفل ذكر فنسبتهم أ

لاديهم ثاالث    (%4.4)و ،أمفال ذكاور  (3)لديهم  (%4.2)ناث.  وهناك ما نسبته اإل

 بنات.  

زهااء  و ،فأناه لايس  لاديهم أمفاال ذكاور      (%70.2)العظمي ومقدارها ما النسبة أ

 ليس لديهم أمفال أناث. (74.1%)

لاايس لااديهم  ماان ذوي العااود غالبيااة أفااراد العينااة إجمااااًل إلااى أن ويشااير الجاادول 

مطلقاين، ماع    أنهام أمفال؛ وهم كما ذكرنا ربما كانوا من العزاب الذين لم يتزوجوا أو 

هاؤالء النازالء فاي مقتبال     أن  صغير لمن لديهم أبناء ماا يؤكاد   اءبنعدد األأن  مالحظة

 العمر.
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 ( عدد األبناء مف الجنسيف )إن وجدوا( 44-2)رقم جدول 

 إنا  ذ ور عدد األبناء

 )%( ك )%( ك 

1 51 12.5 54 13.2 

2 36 8.8 21 5.1 

3 17 4.2 18 4.4 

4 6 1.5 6 1.5 

5 4 1.0 4 1.0 

6 2 .5 0 0 

7 5 1.2 1 .2 

8 0 0 2 .5 

9 1 .2 0 0 

 74.1 303 70.2 287 ال ينطبق

 100.0 409 100.0 409 اإلجمالي
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 ( عدد األبناء مف الجنسيف )إن وجدوا( 44-2) شكل رقم

 
 

ماان العائاادين لإلصااالحيات  (%8.3)مااا نساابته أن  (45-2يوضاال الجاادول رقاام )

ملقاوا   (%1.2)تين ونحاو  ملقاوا مار   (%2.4)ملقوا زوجااتهم مارة واحادة، وهنااك     

هااا بااالطالق. وهناااك مااا  ئاضااطراب حياااتهم الزوجيااة وانتهاإلااى  مااا يشااير ،ثااالث ماارات

وهام األكثرياة كماا أتضال      ال ينطبق عليهم السؤال؛ اما ألنهم عازاب  (%87.8)نسبته 

 ن لكنهم لم يطلقوا زوجاتهم.وأو ألنهم متزوج سابقا،

المطلقاين فاي عيناة الدراساة  يبلااه     مجماوع نساب   إلاى أن   يشاير  إجمااالً والجادول  

ال يمثلااون كاال ماان تزوجااوا     أنهاامفااي االعتبااار   األخااذماان العينااة مااع    (%12)زهاااء 

 فالعينة تضم كذلأل عزاب لم يسبق لهم الزواج.
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 ( عدد مرات الطالق )إن وجد(45-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات عدد مرات الطالق

1 34 8.3 

2 10 2.4 

3 5 1.2 

4 1 .2 

 87.8 359 ال ينطبق

 100.0 409 اإلجمالي

 

 ( عدد مرات الطالق )إن وجد(45-2) شكل رقم

 
 



 

 

 137

مااع  ماان العائاادين لإلصااالحيات  ( عالقااة أفااراد العينااة 46-2يوضاال الجاادول رقاام ) 

عالقاااتهم ماااع أمهااااتهم عممتاااازةع مقابااال     (%77)نحاااو أن  أسااارهم حياااث يتباااين لناااا 

 (%37.4)و ،الزوجاة  عما  (%38.1)و مع األخاوة،  (%62.8)مع األب، و (56.6%)

مع بناتهم، مع مالحظة قوة العالقة مع الوالادين مقارناة    (%35.2)و الذكور بناءمع األ

بالعالقاااة ماااع الزوجاااة. ضاااعأل العالقاااات الاااذي نالحظاااه فاااي الجااادول هاااو ماااع األخاااوة   

 واالخوات وان كان نسب صغيرة.

ليساات بااذات   ممااع أسااره  ذوي العااودعالقااة  إلااى أن - ومااًاعم -ويشااير الجاادول  

السااوء؛ فهااي تتااأرجل بااين عممتااازةع وعجياادةع فااي الغالااب األعاام، وان العالقااة مااع          

الوالدين أقوى وبدرجة ملحو ة من العالقة ماع الزوجاة وهاو أمار متوقاع فاي مجتمعناا        

أو  بنااء واألالذي يعطي أولوية قصوى لرضا الوالدين الاذي يتقادم علاى رضاا الزوجاة      

 البنات.

 ( عالقة أفراد العينة ما أسرهم46-2) رقم جدول

التكرارات  أفراد األسرا م

 والنسب
 سيئة ضعيفة جيدا ممتازا

ال توجد 

 عالقة

بدون 

 إجابة
 اإلجمالي

 409 74 13 8 12 71 231 ك األب )إن وجد( 1
% 56.5 17.4 2.9 2.0 3.2 18.1 100.0 

 409 35 8 1 6 44 315 ك األم )إن وجدت( 2
% 77.0 10.8 1.5 .2 2.0 8.6 100.0 

 409 21 4 7 33 87 257 ك األخوة )إن وجدوا( 3
% 62.8 21.3 8.1 1.7 1.0 5.1 100.0 

األخوات )إن  4

 وجدن(

 409 25 3 9 18 66 288 ك
% 70.4 16.1 4.4 2.2 .7 6.1 100.0 

 409 167 37 11 13 25 156 ك الزوجة )إن وجدت( 5
% 38.1 6.1 3.2 2.7 9.0 40.8 100 

 409 188 31 12 8 17 153 ك األبناء)إن وجد( 6
% 37.4 4.2 2.0 2.9 7.6 46.0 100.0 

 409 202 31 9 6 17 144 ك البنات)إن وجد( 7
% 35.2 4.2 1.5 2.2 7.6 49.4 100.0 
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 ( عالقة أفراد العينة ما أسرهم 46-2) شكل رقم
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( عالقااة أفااراد العينااة ماان العائاادين لإلصااالحيات مااع   47-2ل رقاام )يوضاال الجاادو

تضال أن العالقاة ماع    لقيااس العالقاة، حياث ا   أسرهم. وقد تم أخاذ المتوساط الحساابي    

بلاه  حساابي  (، تليهاا العالقاة ماع البناات بمتوساط      3.84األم هي األقوى بمتوسط بله )

ن أكاد الجادول الساابق أ    (. وكماا 3.66بمتوساط بلاه )   األخاوة ( ثم العالقة مع 3.68)

تاام التأكااد منااه ماارة   مااا فااإن هااذاعالقااة ذوي العااود مااع أساارهم عمومااًا ليساات ساايوة،  

 أخرى في هذا الجدول الخا  بالمتوسط الحسابي. 

 عالقة أفراد العينة ما أسرهمل المتوسط الحسابي( 47-2) رقم جدول

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي التكرار العالقة

 430. 3.84 366 (وجدت إن) األم

 772. 3.68 176 (وجدن إن) البنات

 679. 3.66 381 (وجدن إن) األخوات

 836. 3.64 190 (وجد إن) األبناء

 677. 3.63 322 (وجد إن) األب

 833. 3.59 205 (وجدت إن) الزوجة

 728. 3.55 384 (وجدوا إن) األخوة

 د العينة ما أسرهمعالقة أفرا المتوسط الحسابي( 47-2) رقم شكل
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النازالء مان ذوي   االحترام عدائماع يساود عالقاة   أن  (48-2يوضل الجدول رقم )

العالقااة ن إ :قااالوا (%53.5) كمااا أن ،قااالوا بااذلأل (%79)فنحااو  مهمااع أساار العااود

إلااى  أشاااروا (%15.2)هناااك مااا نساابته فااإن عدائماااع تقااوم علااى التفاااهم. ومااع ذلااأل  

 تسالط الوالاد بصاورة دائماة    إلاى   أشااروا  (%9.3)و وجود عمشاجرات كالمياةع ونحا  

 تسلط الوالدة ونسبة مطابقة لتسلط الزوجة.  إلى  %7.1و

حد العناأل )الضارب( فهاي قليلاة؛ فمان يمارساونها       إلى  ما المشاجرات التي تصلأ

 .يمارسونها نادرًا (%14.4)و،يمارسونها أحيانًا(%11.2)و،(%5.9)تبله نسبتهم مًادائ

نماط العالقاات األسارية يغلاب علياه عاالحتارام        إلاى أن  -إجماااًل   - ويشير الجدول

عكاس ذلاأل؛ كالمشااجرات    إلى  والتفاهمع في الغالب األعم، لكننا مع ذلأل نجد ما يشير

 ولكن بنسب قليلة ومتفاوتة. ،الكالمية والتي ينتهي بعضها بالعنأل الجسدي

 ( نمط العالقة ما  أفراد األسرا بشكل عام48-2) رقم جدول

التكرارات  نمط العالقة م

 والنسب

 اإلجمالي بدون إجابة أبدًا نادرًا أحيانًا دائمًا

 409 21 9 9 47 323 ك احترام  1
% 79.0 11.5 2.2 2.2 5.1 100 

 409 46 14 13 117 219 ك تفاهم  2
% 53.5 28.6 3.2 3.4 11.2 100 

 409 48 82 100 117 62 ك مشاجرات كالمية 3
% 15.2 28.6 24.4 20.0 11.7 100 

مشاجرات تصل لحد  4
 الضرب

 409 67 213 59 46 24 ك
% 5.9 11.2 14.4 52.1 16.4 100 

 409 109 174 35 53 38 ك )إن وجد( تسلط الوالد 5
% 9.3 13.0 8.6 42.5 26.7 100 

)إن تسلط الوالدة  6
 وجدت(

 409 103 205 32 40 29 ك
% 7.1 9.8 7.8 50.1 25.2 100 

)إن تسلط الزوجة  7
 وجدت(

 409 201 142 16 21 29 ك
% 7.1 5.1 3.9 34.7 49.1 100 
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 ( نمط العالقة ما  أفراد األسرا بشكل عام48-2) شكل رقم

 
 

( وماااان خااااالل حساااااب المتوسااااطات أن اإلحتاااارام  49-2يوضاااال الجاااادول رقاااام )

من ذوي العود وأسرته، وهاو  والتفاهم هما األكثر شيوعًا كنمط عالئقي بين المبحوث 

( 3.76ما تأكد لنا كذلأل في الجدول السابق. وقد بله المتوسط الحساابي لالحتارام )  

(، فااي حااين 3.49التفااهم بمتوسااط بلاه )   فاي المرتبااة الثانيااة  وهاو األعلااى وجااء بعاادا  

 توسطات الحسابية لألنما  األخرى.هبطت الم

 ( 49-2) رقم جدول

 )إصالحيات( قة ما  أفراد األسرا بشكل عامنمط العالالمتوسط الحسابي ل

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي التكرار العالقة

 606. 3.76 388 احترام

 745. 3.49 363 تفاهم

 1.023 2.44 361  المية مشاجرات

 1.116 1.85 300 (وجد إن) الوالد تسلط

 1.121 1.70 208 )وجدت إن) الزوجة تسلط

 959. 1.65 342 الضر  لحد تصل مشاجرات

 1.030 1.65 306 )وجدت إن) الوالدا تسلط
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 ( 49-2) شكل رقم

 )إصالحيات( نمط العالقة ما  أفراد األسرا بشكل عامالمتوسط الحسابي ل

 

أقارب  ذوي العود من النزالءلمبحوثين ( ما اذا كان ل50-2يوضل الجدول رقم )

مان النازالء    (%32.5)نحو أن  . ويتبين من الجدولاإلصالحية في السابققد دخلوا 

لاام يكاان  ،ال :قااالوا (%65.3)، مقاباال اإلصااالحياتكااان لهاام أقااارب ساابق لهاام دخااول 

لام يجيباوا عان     (%2.2)من قبال. وهنااك ماا نسابته      اإلصالحيةلهم أقارب قد دخلوا 

 السؤال.

 قاالوا العائادين   اإلصاالحيات أن نحاو ثلاث عيناة نازالء     مااًل إلاى  إجويشير الجدول 

هاؤالء المبحاوثين   أن  وهاي نسابة مقلقاة؛ ماا يعناي      اإلصالحيةلهم أقارب قد دخلوا أن 
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مان المقااربين   اإلصاالحية ذا كاان مان دخال    إوخاصاة   ،ربماا وقعاوا تحات تاأثير أقااربهم     

 كاألب أو األا.

 

 العائديف إلصالحيةا أحد األقار  ( دخول50-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات أحد االقار  اإلصالحيةدخول 

 32.5 133 نعم

 65.3 267 ال

 2.2 9 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي

 

 العائديف اإلصالحية أحد األقار  ( دخول50-2) شكل رقم
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ين ماان الناازالء العائاادين ( صاالة القرابااة بااين المبحااوث 51-2يوضاال الجاادول رقاام )

سااااابقا. وقااااد أشااااار مااااا نساااابته   اإلصااااالحية وادخلاااا نالااااذي إلصااااالحيات وأقربااااائهمل

األا أو األخت وغالبا األا بحكم ارتفاع نسبة الذكور نازالء الساجون.   إلى  (13.9%)

أحاد   :قاالوا  (%1.5)لام يحاددوا درجاة القراباة، ونحاو       (%10.5)وهناك ماا نسابته   

االنااااث فاااي الساااجون  إلاااى  الاااذكور نسااابة لالوالاااد كماااا أشااارنا حاااو  الوالااادين وغالباااًا

% من النزالء انااث حساب البياناات الرسامية(. وماع ذلاأل فاان ماا نسابته          7السعودية )

 .اإلصالحيةليس لهم أقارب دخلوا   ألنه ربمايجيبوا عن السؤال لم  (70.9%)

كان لهم أقارب سبق  ذوي العودمن  (%30)نحو  إجمااًل إلى أنويشير الجدول 

هم أعلاى   األخوةأن  وذلأل بصرف النظر عن درجة القرابة. كما حية،اإلصاللهم دخول 

، مااا قااد يعنااي الوقااوع اإلصااالحيةالنسااب فااي هااذا التصاانيأل أي ماان ساابق لهاام دخااول  

لايس   اإلصالحيةن دخول إقد يروج مقولة ع اإلصالحيةمن دخل أن  تحت تأثيرهم، أو

 عمال معيباع؛ العبار التي تشيع بصيغة عالسجن للرجالع.  

 

 العائد القرابة للنزيل ( صلة51-2) رقم جدول

 النسبة )%( التكرارات صلة القرابة

 1.5 6 الوالدين أحد

 13.9 57 األخوات أو األخوة أحد

 7. 3 األخوال أحد

 2.4 10 األعمام أحد

 10.5 43 أخرى

 70.9 290 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي
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 العائد القرابة للنزيل ( صلة51-2) شكل رقم

 

 

أصادقاء قاد دخلاوا     للنازالء مان ذوي العاود   ذا كاان  إ( ماا  52-2يوضل الجدول )

صادقائهم  أدخاول بعاض    :أي ،باإليجااب  (%58.9) م. وقد أشار ما نسبتهاإلصالحية

لام   (%2.2)، وماا نسابته   نفاوا ذلاأل   (%38.9)وهي نسابة كبيارة، مقابال     ،اإلصالحية

 .يجيبوا عن السؤال

 لهام أصادقاء   العائدين لإلصاالحيات سبة كبيرة من ن إلى أن إجمااًلويشير الجدول 

 في مرحلة ما.   ربما وقعوا تحت تأثيرهم أنهمما يعني  ؛اإلصالحية سبق لهم دخول

ربمااا نظااروا لاادخول السااجن بأنااه  أنهام  صاادقاءوتكمان خطااورة هااذا النااوع ماان األ 

هاا؛ كتارويج   عمل مبيعي، وربما هونوا من شأن الجريمة التي أودعاوا الساجن مان أجل   

المخدرات الذي يرونه تجارة تتطلب شاجاعة، ومان ثام يشايعون ذلاأل باين أصادقاءهم        

 ذات السلوك.   إلى محاكاة ما يدفع األخيرين
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 اإلصالحية صدقاءأحد األ دخول( 52-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات اإلصالحية األصدقاء أحددخول 

 58.9 241 نعم

 38.9 159 ال

 2.2 9 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي

 

 

 اإلصالحية صدقاءأحد األ دخول( 52-2) شكل رقم
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 اإلصااااالحياتبيناااات نتااااائج الجااااداول السااااابقة الخاصااااة بناااازالء      

معظمهام يتركاز فاي الفواة العمرياة التاي       مان ذوي العاود أن    )السجون(

ن ماااا أ. و(%52)سااانة بنسااابة تبلاااه نحاااو  (34إلاااى  22)تمتاااد مااان 

% مانهم ماالب أو   60يقال تعلايمهم عان الثاانوي، و     (%74) مسبتهن

منتظمااة سااواء فااي القطاااع الحكااومي أو    ولكاان بصااورة غياار  ،يعملااون

 غيرا.

دخاااااول ذوي  (%58) مو ماااااا نسااااابتهأالغالبياااااة مااااانهم أن  كماااااا

لام يفصاحوا    (%35)ريال مع وجود  (8000)منخفضة فهي أقل من 

ذوي العاااود فاااي  مااان (%53)نحاااو كاااذلأل أن  عااان دخاااولهم. وتباااين 

قلاااة الااادخل  إلاااى  يعاااانون مااان الاااديون التاااي يعيااادونها   اإلصاااالحيات 

 (%50)ماا يادفعهم لالساتدانة. ويقايم نحاو       ،وعادم كفايتاه   ،الشهري

 ،بنااااءيقيماااون ماااع الزوجاااة واأل (%13)وهنااااك  ،مااانهم ماااع الوالااادين

 (%47) ممااا فااي بيااوت شااعبية أو شااقق، وماانه     إيقيمااون  (%67و)

فااااي أحياااااء شااااعبية أو    (%88)قاااايم زهاااااء  بااليجااااار. وييسااااكنون 

وخاصاااة األحيااااء  ،وهاااي التاااي تعاااد بيواااة خصااابة للجريماااة   ،متوساااطة

 %(.41الشعبية الفقيرة )
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 5) أساار الناازالء العائاادين لإلصااالحيات بااينويتااراو  عاادد أفااراد 

مااان يزياااد عااادد أفاااراد أن  فاااي حاااين (،%46) نسااابة عناااد (10إلاااى 

كباار حجاام إلااى  يشاايرمااا  (،%17)أفااراد يشااكلون  (10)أساارهم عاان 

لام يسابق لهام الازواج،      (%54,5) مما نسبتهأن  األسرة عموما. كما

 %(. أيضًا فإن غالبياة 6من مرة بلغت نسبتهم ) وأن من تزوجوا أكثر

 (%34)ذلاأل  يهم أبناء، حيث أشار إلى لد من ذوي العود المتزوجين

 ماا الاذين ملقاوا ساواء    أ)من المتازوجين ولايس جمياع أفاراد العيناة(.      

ماان جملااة العينااة   (%12)فقااد بلغاات نساابتهم   ،أو أكثاار ،ماارة واحاادة

 عموما.

ماان الناازالء العائاادين  نساابة ال يسااتهان بهااا   واتضاال كااذلأل وجااود 

بلغااات و اإلصاااالحيةدخااال أحاااد أقااااربهم   لإلصاااالحيات أناااه سااابق أن   

: قاالوا  (%58.9)ماا نسابته   أن  أي نحو الثلث، في حاين  (32.5%)

وهاي نسابة مرتفعاة وتلفات االنتبااا       ية،اإلصالحلهم أصدقاء دخلوا إن 

 في كل األحوال.

هاااا إلاااى أن الغالبياااة أشااااروافاااإن وبخصاااو  العالقاااة ماااع األسااارة  

وخاصااة مااع الوالاادين مقارنااة     ،عجياادةعإلااى  تتااأرجل بااين عممتااازةع  

بالعالقاااة ماااع الزوجاااة التاااي تحااال فاااي موقاااع متاااأخر بعاااد العالقاااة ماااع     

ام والتفاااهم عمومااا، لكننااا الوالاادين. ويغلااب علااى العالقااة نمااط األحتاار 

المشاااجرات الكالميااة والعنااأل الجساادي فااي بعااض إلااى  نجااد مااا يشااير

 نسب صغيرة.كان ب نإالحاالت؛ و
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األحااااداث فااااي دور تناااااول هااااذا الفصاااال نااااوع القضااااايا التااااي أودع ماااان أجلهااااا  ي

ام التي صدرت بحقهم، ومدة الحكم. وينتهاي الفصال بخالصاة    ، وانواع االحكالمالحظة

 عامة لما ورد فيه.

 

عنااد دخااول دار المالحظااة فااي  الحاادث ( نااوع قضااية53-2يوضاال الجاادول رقاام )

فاااي المااارات الاااثالث قاااد كانااات     و عالهااااأأن  المااارات الاااثالث. ويالحااا  مااان النساااب    

، %(39.4وفاي المارة الثانياة )    (،%38.7)حياث بلغات فاي المارة األولاى       ،عللسرقةع

مااا المشاااجرات فقااد حلاات فااي موقااع متقاادم كماارة أولااى     أ%(. 11.0والماارة الثالثااة )

للمرة األولاى. وهنااك    (%12.3)ما اللوا  فأخذ نسبة أ (%19.4)بنسبة بلغت نحو 

 ب قلة ممارستها.لسلوكيات أخرى لم يتم تصنيفها بسب (%20)بالطبع نسبة 

هااي أكثاار الساالوكيات المنحرفااة     عالساارقةع إلااى أن - إجمااااًل –ويشااير الجاادول  

إلاى   فقد تكرر ارتفاع نسابتها فاي جمياع المارات؛ ماا قاد يشاير        ؛األحداثعند  ممارسة

لممارساااة  األحاااداثوماااأة العامااال االقتصاااادي والحاجاااة المادياااة التاااي تااادفع بااابعض     

 السرقة.

 ،لتااي ورد ذكرهااا ماان قباال المبحااوثين فقااد كاناات التحاارا أمااا القضااايا األخاارى ا 

 وحيازة أسلحة بدون ترخيم.   ،واختطاف االمفال ،والتفحيط ،واالبتزاز
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  (53-2)رقم جدول 

 )دور المالحظة( في المرات الثال  القضية

 المرا الثالثة المرا الثانية المرا األول  القضية

 % ك % ك % ك

 11.0 17 39.4 61 38.7 60 سرقة

 0 0 3.2 5 6. 1 قتل

 2.6 4 9.0 14 19.4 30 شجار مضاربة

 4.5 7 7.7 12 6.5 10 ترويج / مخدرات

 1.9 3 7.7 12 12.3 19 أخالقيات / شذوذ / لوا 

 0 0 6. 1 6. 1 اغتصاب

 9.0 14 21.3 33 20.0 31 :أخرى )تذكر(

 *71.0 110 11.0 17 1.9 3 بدون إجابة

 100.0 155 100.0 155 100.0 155 اإلجمالي

 *هذا النسبة تمثل من الينطبق عليهم السؤال حيث أنهم لم يدخلوا الدار للمرة الثالثة   

 

 

 

 



 

 

 151

 ( 53-2) شكل رقم

 )دور المالحظة( القضية في المرات الثال 
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( توزيااع المبحااوثين حسااب الحكاام عنااد دخااول دار     54-2يوضاال الجاادول رقاام )  

ي الماارات الااثالث. ويالحاا  أن أعلااى نساابة فااي الماارات الااثالث قااد جاااءت  المالحظااة فاا

، فقاد بلغات النسابة فاي المارة      صود هنا اإلياداع فاي دار المالحظاة   للسجن فقط، والمق

 .(%15.1)وفي المرة الثالثة  (،%47.1)وفي المرة الثانية  %(،55.5) األولى

مااا يثياار سااؤاال عاان  وهااو  ،صاادار حكاام قااد أرتفعاات نساابته إااليقاااف دون أن  كمااا

العمال  وبيروقرامية األجهزة الضبطية ووزارة  ،جراءات المعمول بها كبطء المحاكمةاإل

 ،يقاااافهم دون حكااام فاااي المااارة األولاااى   إتااام  (%37.4)؛ فنحاااو والتنمياااة االجتماعياااة 

إلاااى  فاااي المااارة الثانياااة، ثااام هبطااات النسااابة    (%36.1)وبنسااابة مقارباااة بلغااات نحاااو   

 ة.في المرة الثالث (11.6%)

وجود خلل ما؛ فعقوبة السجن هي ما ياتم ايقاعاه   إلى  -إجمااًل  -ويشير الجدول 

التاااي قاااد تعاااد مخالفاااة لألنظماااة    علاااى الحااادث عاااادة، ويليهاااا االيقااااف دون محاكماااة  

وماان ثاام ضاارورة التفكياار    ،؛ مااا يطاار  سااؤاال عاان جاادوى هاااتين العقااوبيتن    واللااوائل

 ببدائل مناسبة لهما.

 حكم في المرات الثال ( نوع ال54-2) رقم جدول

 المرا الثالثة المرا الثانية المرا األول  الحكم

 % ك % ك % ك

 15.5 24 47.1 73 55.5 86 فقط سجن

 6. 1 1.3 2 1.3 2 وجلد سجن

 11.6 18 36.1 56 37.4 58 يحكم لم / إيقاف

 *72.3 112 15.5 24 5.8 9 بدون إجابة

 100.0 155 100.0 155 100.0 155 اإلجمالي

 .*هذا النسبة تمثل من الينطبق عليهم السؤال حيث أنهم لم يدخلوا الدار للمرة الثالثة
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 ( نوع الحكم في المرات الثال 54-2) شكل رقم

 
 

( مادة الحجاز  فاي المارات الاثالث، وقاد جااءت أعلاى         55-2يوضل الجدول رقم )

% وفااي الماارة 54.8ي الماارة األولااى (، حيااث بلغاات فااايوماا 30نساابة لفوااة ) أقاال ماان  

، ماع مالحظاة تسااوي النسابة للفواة )أكثار       (%8.4)% وفي المرة الثالثة 37.4الثانية 

حياااث بلغااات   ( يوماااًا،90إلاااى  31)ي المااارة الثالثاااة.  تلتهاااا فواااة    يوماااا( فااا 181مااان 

 في المرة الثانية.   (%14.8)و ،في المرة األولى (15.5%)

 – فهااي ،فااي دار المالحظااة  يااداعقصاار فتاارة اإل  إلااى - إجمااااًل -ويشااير الجاادول  

. وقد يعزى قصر الفتارة النسابي للحاد مان القطيعاة      وربما أقل ،بحدود الشهر - غالبًا

شااعورا بالحرمااان العااامفي وياانعكس علااى      إلااى  مااا قااد يااؤدي    ؛أساارته و الحاادث  بااين

زيااادة احتكاااك الحاادث باحااداث  إلااى  نفساايته. كمااا أن اإليااداع ماادة مويلااة قااد يااؤدي  

نحراف لم يكن يعلمها من ذي قبل. ومع ذلاأل  إين ما قد يساعدا على تعلم أنما  خر 

وفائاادة للحااد ماان عااودة الحاادث للساالوك     ،باادائل الحجااز قااد تكااون أكثاار تااأثيراً   فااإن 

 المنحرف.
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 مدا الحجز  في المرات الثال  (55-2)رقم  جدول

 المرا الثالثة المرا الثانية المرا األول  مدا الحجز
 % ك % ك % ك

 8.4 13 37.4 58 54.8 85 يوم 30 من أقل

 2.6 4 14.8 23 15.5 24 يوم 90 - 31 من

 3.9 6 5.8 9 12.3 19 يوم 180 - 91 من

 8.4 13 18.1 28 9.0 14 يوم 181 من أكثر

 *76.8 119 76.1 118 8.4 13 بدون إجابة

 100.0 155 100.0 155 100.0 155 اإلجمالي

 الينطبق عليهم السؤال حيث أنهم لم يدخلوا الدار للمرة الثالثة *هذا النسبة تمثل من

 

 ( مدا الحجز  في المرات الثال 55-2)شكل رقم 
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هاااي أكثااار السااالوكيات المنحرفاااة   عالسااارقةعأن  أتضااال مااان النتاااائج 

وماااأة العامااال االقتصاااادي  إلاااى  ماااا قاااد يشاااير ؛األحاااداثعناااد  ممارساااة

لممارساااة السااارقة. أماااا القضاااايا  همدفع ببعضاااوالحاجاااة المادياااة التاااي تااا

واللاوا ، وغيرهاا مان الجانل      ،والمخادرات  ،شملت المشااجرات األخرى ف

والخطااااأل.   ،والتحاااارا ،االبتاااازاز  مثاااال:غياااار المصاااانفة فااااي الجاااادول    

فاي   الساجن  يقاعها في المارات الاثالث فهاي   إالتي يتم  عقوبةال وبخصو 

د تعااد مخالفااة لألنظمااة   والتااي قاا  يقاااف دون محاكمااة يهااا اإلويل الغالااب،

ومن ثام ضارورة    .؛ ما يطر  سؤاال عن جدوى هاتين العقوبيتنواللوائل

   التفكير ببدائل مناسبة لهما.

وربماا   ًا،شاهر  – الغالاب  فاي  -فاي دار المالحظاة    ياداع فترة اإل وتبله

 نهااا قااد تحاادث قطيعااة بااين  إال مااا إ ن كاناات قصاايرة نوعاااً إ. وهااي وأقاال

جتماعيااة مااا يفساار تكاارار عودتااه  عوصاامةع اوتجلااب لااه  أساارتهو الحاادث

إلااى  قااد يااؤدي - مهمااا كاناات فترتااه  -فااي الاادار  كمااا أن اإليااداع للاادار؛

ا مان  أنماما  يدفعه لاتعلم ما قد  بغيرا من الجانحينزيادة احتكاك الحدث 

ماااا يفسااار لناااا تناااوع جااانحهم وهاااو  ،االنحاااراف غيااار ماااا أودع مااان أجلاااه

الدار بجنحاة مختلفاة   إلى  العودة :أي ؛ووقوعهم في قضية عالعود العامع

 .عن الجنحة التي أودع من أجلها الدار في المرة األولى

بدائل الحجز قد تكون أكثر تأثيرا أن  يتضل بجالء من هذا النتائج 

، وان هناك حاجة ملحاة  وفائدة للحد من عودة الحدث للسلوك المنحرف

عقوباة الحجاز   العادة النظر في تصنيأل الجنل نفسها بحيث ياتم اساتبعاد   

 يقاع عقوبات أخرى.إفي بعضها و

جنحاة   (61)هنااك  فاإن  وحسب افادة مساؤولي الشاؤون االجتماعياة    

 عادة النظر فيها.إفي الدار ما يعني ضرورة  يداعجميعها تستوجب اإل
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 اإلصااالحياتأجلهااا الناازالء فااي  هااذا الفصاال نااوع القضااايا التااي أودع ماان  يتناااول

حكاااام التاااي صااادرت بحقهااام، ومااادة الحكااام. وينتهاااي الفصااال     أناااواع األو ،)الساااجون(

 بخالصة عامة لما ورد فيه.
 

فااي الماارات الااثالث،  اإلصااالحيةالعماار عنااد دخااول  (56-2يوضاال الجاادول رقاام )

الفواة العمرياة   أن  ما يزيد عن ثالث مرات. ويتضال  اإلصالحيةل هناك من دخأن  علما

 (،%77.3)ساانة( هااي األكثاار تكاارارا فقااد بلغاات نساابتهم فااي الماارة األولااى      18-30)

. يلااي ذلااأل (%18.3)وبلغاات فااي الماارة الثالثااة  (،%58.9)وبلغاات فااي الماارة الثانيااة 

 (%20)يااة زهاااء ساانة( حيااث بلغاات نساابتهم فااي الماارة الثان   43 -31الفوااة العمريااة )

. ويتضل مان  (%11.7)في حين كانت في المرة األولى  (%17.4)وفي المرة الثالثة 

صااالحية فااي الفوااات العمريااة التااي تزيااد عاان ساان نتااائج الجاادول هبااو  نساابة العااود لإل

 وذلأل بدرجة ملحو ة. ،سنة (43)

ت التاي  سنة( هي أكثر الفوا 30 -18الفوة العمرية ) إجمااًل إلى أنويشير الجدول 

، وهااي كااذلأل أكثاار الفوااات التااي تعااود لالصااالحية مقارنااة بالفوااات         اإلصااالحية تاادخل 

هاذا الفواة وهاي شابابية تشامل مان هام فاي سان العمال أو           أن  العمرية األخرى. ويبدو

البحاااث عااان عمااال، وحاااديثي التخااارج، وربماااا شاااملت المتساااربين مااان التعلااايم العاااام     

ساالوكيات إلااى    العماال مااا قااد ياادفعهموالجااامعي مماان يعااانون ماان البطالااة وقلااة فاار

 منحرفة ومعاودة اقترافها.
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 المرات الثال في  اإلصالحية( العمر عند دخول 56-2) رقم جدول

 المرا الثالثة المرا الثانية المرا األول  العمر

 % ك % ك % ك

 18.3 75 58.9 241 77.3 316 سنة 30 – 18من 

 17.4 71 20.0 82 11.7 48 سنة 43 – 31من 

 2.7 11 2.9 12 3.4 14 سنة 56 – 44من 

 7. 3 7. 3 0 0 سنة فأكثر 57

 60.9 249 17.4 71 7.6 31 بدون إجابة

 100% 409 100% 409 100% 409 اإلجمالي

 

 المرات الثال في  اإلصالحية( العمر عند دخول 56-2) شكل رقم
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مان ذوي   جلهاا النازالء  أ( نوع القضايا التي أودع مان  57-2يوضل الجدول رقم )

. وقاااد حلااات جريماااة تااارويج المخااادرات فاااي المرتباااة األولاااى   اإلصاااالحياتفاااي  العاااود

فااراج. وقاد بلغاات نسابتها فااي المارة األولااى    ياتم أقترافهااا والعاودة لهااا بعاد اإل   كجريماة  

اء فااي . وجاا(%23.2)وفااي الماارة الثالثااة   (،%44)وفااي الماارة الثانيااة   (،43.5%)

وفاي المارة    (،%15.2)المرتبة الثانية جريمة السرقة، وبلغت نسبتها في المرة األولى 

 وهو هبو  ملحو .   (،%5.6)وفي المرة الثالثة  (،%11.7)الثانية 

والخلاوة   ،والشاذوذ  ،وتشمل اللوا  ،خالقية في المرتبة الثالثةوجاءت الجرائم األ

وفااي الماارة الثانيااة    (،%7.8)األولااى  حيااث بلغاات نساابتها فااي الماارة     ،غياار الشاارعية 

. وهناك جارائم غيار مصانفة فاي الجادول بلغات       (%2.6)في المرة الثالثة و (،6.6%)

وفاي المارة الثالثاة     (،%19.8)وفاي المارة الثانياة     (،%24)نسبتها فاي المارة األولاى    

(8.9%). 

جريمااة عتاارويج المخاادراتع تحاال فااي موقااع   إلااى أن -إجمااااًل  -ويشااير الجاادول 

 .  ولكن بفارق ملحو  ،عالسرقةعتقدم تليها م

نهااا تعطااي مؤشاار عاان   أمااا يجمااع بااين الجااريمتين هااو    فااإن وفااي جميااع االحااوال   

وبحاثهم عان مصادر دخال مان خاالل        ،وقلة ذات اليد عند النازالء  ،الحاجة االقتصادية

العاود  : إن أو الحصول على مال بطرق غير مشروعة. يمكننا القول ،ترويج المخدرات

بمعناى ممارساة ذات الجريماة     ؛نها ععود خاا ع أيغلب عليها  اإلصالحياتزالء عند ن

 في المرات الثالث عند نسبة كبيرة منهم.
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 (اإلصالحية) القضية في المرات الثال نوع ( 57-2) رقم جدول

 المرا الثالثة المرا الثانية المرا األول  القضية

 % ك % ك % ك

 5.6 23 11.7 48 15.2 62 سرقة

 5. 2 5. 2 5. 2 قتل

 1.7 7 7.3 30 7.8 32 شجار مضاربة

 23.2 95 44.0 180 43.5 178 ترويج / مخدرات

 2.9 12 6.6 27 7.8 32 أخالقيات / شذوذ / لوا 

 8.6 35 19.8 81 24.0 98 :أخرى )تذكر(

 57.5 235 10.0 41 1.2 5 بدون إجابة

 100% 409 100% 409 100% 409 اإلجمالي

 

 (اإلصالحية) القضية في المرات الثال نوع ( 57-2) رقم شكل
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التاااااي صااااادرت بحاااااق  ناااااوع الحكااااام )العقوباااااة( (58-2يوضااااال الجااااادول رقااااام )

فاااااي  (%90.5)وقاااااد بلغااااات نسااااابة عالساااااجن فقاااااطع     النااااازالء مااااان ذوي العاااااود، 

(. %37.2)وفااااي الماااارة الثالثااااة    ،(%82.9)الماااارة األولااااى، وفااااي الماااارة الثانيااااة     

مااااا قااااد يعااااد مخالفااااا للااااوائل واالنظمااااة   ،يقاااااف دون حكاااامعويااااأتي بعااااد ذلااااأل عاإل

وفاااي  (،%4.4)المعماااول بهاااا فاااي المملكاااة، حياااث بلغااات النسااابة فاااي المااارة األولاااى     

. وجااااء الجلاااد فاااي المرتباااة    (%3.9)وفاااي المااارة الثالثاااة    (،%4.2)المااارة الثانياااة  

 غيرة ال تكاد تذكر وذلأل في المرات الثالث.نسبة صب كان نإالثانية و

عالسااااجن فقااااطع هااااو أكثاااار االحكااااام تطبيقااااا   إجمااااااًل إلااااى أنويشااااير الجاااادول 

ماااان قباااال القضاااااة كعقوبااااة وذلااااأل بنساااابة كبياااارة جاااادا مااااا قااااد يفساااار لنااااا أسااااباب      

 اكتظا  معظم السجون.  

 كااااان نإلااااى االيقاااااف دون حكاااام قضااااائي وإ  وقااااد ورد فااااي الجاااادول مااااا يشااااير 

بااادائل الساااجن قاااد تكاااون مهماااة    أن  رة وهاااو ماااا يعاااد مخالفاااة. ويبااادو   بنساااب صاااغي 

تحل مشاااااكلة اكتظاااااا   ساااااللغاياااااة ونحااااان نااااارى هاااااذا النساااااب المرتفعاااااة فالبااااادائل    

ومااان جهاااة أخااارى قاااد ترفاااع عااان النزيااال عالوصااام االجتمااااعيع    ،الساااجون مااان جهاااة

 ومن ثم الحد من عودته لالصالحية مرة أخرى.
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 المرات الثال  )العقوبة( في نوع الحكم( 58-2) رقم جدول

 المرا الثالثة المرا الثانية المرا األول  الحكم

 % ك % ك % ك

 37.2 152 82.9 339 90.5 370 فقط سجن

 2. 1 5. 2 7. 3 وجلد سجن

 5. 2 1.5 6 2.7 11 جلد

 3.9 16 4.2 17 4.4 18 يحكم لم / إيقاف

 0 0 0 0 2. 1 أخرى )تذكر(

 58.2 238 11.0 45 1.5 6 بدون إجابة

 اإلجمالي
409 %100 409 %100 409 %100 

 

 المرات الثال  نوع الحكم )العقوبة( في( 58-2) شكل رقم
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وقااد  للماارات الثالثااة. اإلصااالحية( ماادة الحجااز فااي  59-2يوضاال الجاادول رقاام ) 

 للماااارة األولااااى،  (%37.4)بنساااابة بلغاااات   األعلااااىشااااهور فأقاااال(   6جاااااءت فتاااارة ) 

فاااي المااارة الثالثاااة. وحااال فاااي   (%9.8إلاااى ) ثااام هبطااات ،للمااارة الثانياااة (%30.8و)

 (،%23.2)شهرا( حيث بلغت نسبتها فاي المارة األولاى     24 -12المرتبة الثانية )من 

ماا الفتارة )مان    أ. (%7.3إلاى )  لتهابط فاي المارة الثالثاة     (%19.8)وفي المرة الثانياة  

فااي الماارة   (%23.2)ءت فااي المرتبااة الثالثااة بنساابة بلغاات    شااهرا( فقااد جااا  36 -24

 في المرة الثالثة.   (%7.3)في المرة الثالثة، و (%19.8و) األولى،

تطبيقااا  كثاارقاال( هااي األ أشااهور ف 6الفتاارة ) إلااى أن -إجمااااًل  -ويشااير الجاادول  

ن أ ن هبو  النسب في المرة الثالثاة قاد يعناي   أوذلأل في المرات الثالث، و ،كمدة حجز

رفع مدة العقوبة عند تكرار الجريمة وهو ماا يمكان اساتنتاجه مان     إلى  ونالقضاة يلجؤ

 شهرا فأعلى(. 24أرقام الجدول، فهناك حاالت كثيرة تقع في فوة )

 ( مدا الحجز في المرات الثال 59-2) رقم جدول

 المرا الثالثة المرا الثانية المرا األول  مدا الحجز

 % ك % ك % ك

 9.8 40 30.8 126 37.4 153 قلشهور فأ 6

 3.4 14 8.8 36 12.0 49 شهر 12 – 6

 7.3 30 19.8 81 23.2 95 شهر 24 – 12

 6.6 27 13.0 53 13.7 56 شهر 36 – 24

 13.0 53 14.9 61 10.0 41 شهر فأكثر 36

 59.9 245 12.7 52 3.7 15 بدون إجابة

 100% 409 100% 409 100% 409 اإلجمالي
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 ( مدا الحجز في المرات الثال 59-2) شكل رقم
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سانة( هاي أكثار الفواات      30 -18الفوة العمرياة ) أن  اتضل من النتائج

أكثااار الفواااات ععاااوداع لالصاااالحية  -كاااذلأل  -دخاااوال لالصاااالحية، وهاااي 

مقارنة بالفوات العمرياة األخارى. وقاد تشامل مان هام فاي سان العمال أو          

تخرج، وربما شملت المتساربين مان التعلايم    البحث عن عمل، وحديثي ال

العام والجاامعي ممان يعاانون مان البطالاة وقلاة فار  العمال األمار الاذي           

 سلوكيات منحرفة ومعاودة اقترافها.إلى  يدفعهم

جريمااة عتاارويج المخاادراتع تحاال فااي     أن  - كااذلأل -بيناات النتااائج  

بااين ومااا يجمااع  بفااارق ملحااو  كاناات نإو عالساارقةعموقااع متقاادم تليهااا 

وقلاة ذات   ،ا تعطياان مؤشارا عان الحاجاة االقتصاادية     أنهمالجريمتين هو 

وماان ثاام بحااثهم عاان مصااادر دخاال غياار مشااروعة        العائاادين،اليااد عنااد  

العااااود عنااااد ناااازالء   : إن كتاااارويج المخاااادرات والساااارقة. يمكاااان القااااول   

نه ععاود خاا ع بمعناى ممارساة ذات الجريماة      أيغلب عليه  اإلصالحيات

عنااد نساابة كبياارة ماانهم وهااو مااا ناادلل عليااه بتكاارار      فااي الماارات الااثالث  

 ترويج المخدرات.

عالسااجن فقااطع هااو أكثاار االحكااام تطبيقااا ماان قباال      أن  كمااا اتضاال 

القضاة كعقوباة وذلاأل بنسابة كبيارة ماا يفسار لناا سابب اكتظاا  الساجون           

 السعودية.  

 نإيقاااف دون حكاام قضااائي و إلااى اإل بيناات النتااائج كااذلأل مااا يشااير  و

بادائل الساجن   أن  خلال ماا. ويبادو   إلاى   ة وهو ما يشيربنسب صغير كان

تحل هذا النسب المرتفعة، فالبدائل سا  ونحن نرى ،قد تكون مهمة للغاية

ومن جهاة أخارى قاد ترفاع عان النزيال        ،مشكلة اكتظا  السجون من جهة

 عالوصم االجتماعيع ومن ثم الحد من عودته لالصالحية مرة أخرى.

دة حجاز  تطبيقا كم كثرقل( هي األأف شهور 6الفترة )أن  تبين كذلأل

أن  ن هبو  النسب في المرة الثالثة قاد يعناي  وذلأل في المرات الثالث، وأ

رفع مدة العقوباة عناد تكارار الجريماة وهاو ماا أمكان        إلى  ونالقضاة يلجؤ

 .استنتاجه من قراءة البيانات
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هذا الفصل بعض العوامل واالسباب التي قاد يكاون لهاا تاأثير علاى دخاول        يتناول

النزالء دور المالحظة ومدى تأثيرها. ثم نساتعرج االساباب التاي تكارس العاود لادور       

   المالحظة. وينتهي الفصل بخالصة عامة واستنتاجات.

 

( رأي المبحوثين في درجة تاأثير بعاض العوامال علاى     60-2الجدول رقم ) يوضل

. نظاارة سااريعة للجاادول تبااين أن فااي عالماارة األولااىع لاادار المالحظااة األحااداثدخااول 

هناك مجموعة كبيرة من العوامل ليس لها تاأثير علاى دخاول األحاداث لادار المالحظاة       

 ا تأثير بدرجات متفاوتة.من وجهة نظر المبحوثين، بينما هناك عوامل أخرى له

لفواة )تاأثير كبيار( حياث      نسابة هاو )إهماال الوالادين( جااءت أعلاى       :العامل األول

%(. هااذا النتيجااة قااد   31.0يوجااد تااأثير( بنساابة )   %( تلتهااا فوااة )ال 36.1بلغاات )

تعكس واقع المبحوثين حيث أن هناك فوة منهم يعانون من إهمال الوالادين ويارون أناه    

 م، بينما انخرون ال يعانون مان اإلهماال وهنااك عوامال أخارى أدت     السبب في إنحرافه

 إنحرافهم.إلى 
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ءت أعلاى نساية لفوااة   جااا الخالفااات المساتمرة باين الوالادين(   هاو )  :العامدل الثداني  

%(. هااذا النتيجااة يمكاان ربطهااا بالنتيجااة فاااي      39.4حيااث بلغاات )   ،()اليوجااد تااأثير  

الادين، فقاد كانات تتسام بااالحترام      ( الذي يوضل  نوع العالقة باين الو 20جدول رقم)

واليوجد فيها عنأل أو تسالط مان الوالاد أو الوالادة.      ،والتفاهم، تقل فيها المشاجرات

هااذا البيوااة األساارية البااد أن يكااون لهااا إنعكاااس علااى رأي المبحااوث فااي العواماال التااي  

 إنحراف األحداث.إلى  تؤدي

سارة( جااءت أعلاى نسابة     هاو )عادم وجاود القادوة الحسانة فاي األ       :العامل الثالث

كاون الحادث فاي    إلاى   %(. قد يرجاع السابب  36.8حيث بلغت ) ،لفوة )اليوجد تأثير (

صادقاء أو المشااهير   األهذا المرحلة العمرية تكون قدوته من خارج نطاق أسارته مان   

 يوجد تأثير لمن هم من داخل األسرة. وبالتالي ال ،من الرياضيين أو الفنانين

وفاااة أحااد الوالاادين أو كالهمااا( جاااءت أعلااى نساابة لفوااة        هااو )  :العامددل الرابددا 

 %(.43.9)اليوجد تأثير( حيث بلغت )

)كااون الحاادث مجهااول الوالاادين أو أحاادهما( جاااءت أعلااى  هااو :العامددل الخددامس

 %(.  49.7نسية كذلأل لفوة )اليوجد تأثير( حيث بلغت )

جاد تاأثير(   يو ة لفواة )ال بهو )مالق الوالدين( جااءت أعلاى نسا    :العامل السادس

%(. هااذا النتيجااة يمكاان ربطهااا بالجااداول السااابقة التااي توضاال      44.5حيااث بلغاات ) 

الظروف األسرية التي يعيشها الحدث وبالتالي تنعكس علاى رأياه بالعوامال التاي تاؤدي      

النحااراف األحااداث. فأغلااب المبحااوثين والااديهم علااى قيااد الحباااة، وليسااوا مجهااولين     

 وبالتالي ال يرون تأثير لتلأل العوامل.الوالدين، ووالديهم يعيشان معا 

هو )المعاملة القاسية من أحاد أفاراد األسارة( جااءت أعلاى نسابة        :ابالعامل السا

%(، إال أن فوااااة )تااااأثير كبياااار( بلغاااات    35.5لفوااااة )اليوجااااد تااااأثير( حيااااث بلغاااات )    

اربة لها. مما ال شأل فيه أن المعاملة القاسية من أحد أفاراد  ق%( وهى نسبة م31.6)

رة لهااا دور كبياار فااي انحااراف الحاادث. فقااد يهاارب ماان المناازل بساابب المعاملااة         األساا

 القاسية وهنا تزداد فرصة تعرضه لالنحراف.
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%( 42.6لغات أعلاى نسابة )   ب)انحراف أحد الوالدين أو كالهما(  :العامل الثامف

 لفوة )اليوجد تأثير(.  

بة لفواااة )إنحاااراف أحاااد األخاااوة أو األخاااوات( جااااءت أعلاااى نسااا  :العامدددل التاسدددا

 %(  41.9حيث بلغت ) ،)اليوجد تأثير(

يوجاد   كاذلأل لفواة )ال   ،)إنحراف أحد األقرباء( جاءت أعلى نسبة :العامل العاشر

 %(.41.9حيث بلغت ) ،تأثير(

(، ذلااأل أن 23،22) يمكاان تفسااير هااذا النتيجااة ماان خااالل ريطهااا بالجاادولين رقاام 

دار المالحظاااة أو  جااااءت لمااان لااام يسااابق ألحاااد أفاااراد أسااارهم دخاااول    ،أعلاااى نسااابة

 اإلصالحية بمعنى أن اإلنحراف داخل األسرة قليل.

أما من أجابوا بنعم فقد كانت أعلى نسبة لفوة أحد األخوة أو األخوات. قد يرجاع   

قلاة مان لاديهم أخاوة     إلاى   رأي المبحوثين بعدم تأثير انحراف أحد األخوة أو األخوات

بهام ألن المرحلاة العمرياة التاي يمار      أو أخوات منحرفين، أو قاد يرجاع لضاعأل العالقاة     

بهااا المبحااوثين هااي مرحلااة تكااون فيهااا العالقااة باألصاادقاء أقااوى ماان العالقااة باااألخوة   

 واألخوات.

هاو )الخالفاات العائلياة( أعلاى نسابة جااءت لفواة )اليوجاد          :العامل الحادي عشر

وى %(. تشامل هناا الخالفاات العائلياة الخالفاات علاى مسات       34.2تأثير( حياث بلغات )  

لحااالي، فاألساار انكمشاات فااي حجمهااا  العائلااة الممتاادة التااي باادأت تااتقلم فااي الوقاات ا 

ولم تعد العائلة الممتدة ذات تأثير  وسلطة كماا  ، صبحت أسر نووية صغيرة الحجمأو

الخالفاات العائلياة علاى األفاراد      واإلرتباا  بهاا أقال مماا قلال مان أثار        ،كان في الساابق 

 خاصة في المدن الكبيرة.

ن العوامل التي سبق ذكرها يارى  إ :تعراج النتائج في الجدول يمكن القولمن اس

المبحوثين أنه ليس لها تأثير على دخول الحدث لدار المالحظة. هذا الرأى يمكن أناه  

قد تشكل بناء على الظروف األسارية التاي يعايش فيهاا المبحاوث كماا سابق أن أشارنا         

التاي تاؤدي لالنحاراف والادخول لادار      هاى   ًاويرى أن هنااك عوامال أخارى  أكثار تاأثير     

 المالحظة.
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الاااثالث )تاااأثير كبيااار أناااه لاااو تااام جماااع درجاااات الفواااات   إلياااهمماااا يجااادر اإلشاااارة 

وأصابل هنااك تاأثير     ،يوجاد تاأثر( الختلفات النتيجاة     ( مقابال فواة )ال  ومتوسط وضعيأل

 لتلأل العوامل.

)تااأثير  أعلااى نساابة جاااءت لفوااة :) الفشددل فددي الدراسددة(: العامددل الثدداني عشددر

ن الفشاال فااي الدراسااة ألذلااأل و ؛%(. هااذا النتيجااة منطقيااة32.9كبياار( حيااث بلغاات )

الشااعور بااالنقم ويحاااول الحاادث أن يعوضااه بساالوك قااد يكااون منحاارف       إلااى  يااؤدي

جماعااات  ن دراساايًاوأحيانااا للفاات النظاار وتعااويض الاانقم، وعااادة مااا يكااون الفاشاال       

 عن فشلهم.  انحرافية يخفون وراءها شعورهم بالنقم الناتج 

)اليوجااد  تقارباات النسااب بااين فوااة  :العامددل الثالددث عشددر ) عدددم وجددود عمددل(  

%(.  يمكن تفسير تلاأل  31.6%( وبين فوة )تأثير كبير ( )32.9تأثير( حيث بلغت )

النتيجااة بااأن الحاادث فااي هااذا المرحلااة العمريااة ال ياادرك أهميااة العماال حيااث أنااه غياار     

. لكان بالمقابال   اإلنفاق وهو مازال مالبااً  مسؤول عن أسرة، وأسرته هى المسؤولة عن

لو تم جمع نسب درجات التأثير مقابل عادم التاأثير لتباين أن هنااك تاأثير لعادم وجاود        

 عمل على انحراف األحداث من وجهة نظر المبحوثين.    

أعلاى نسابة جااءت لفواة )تاأثير كبيار (        :)أصددقاء السدوء(  : العامل الرابا عشدر 

ة لجميع العوامال. هاذا النتيجاة متوقعاة     بة بالنسبلى نس%( وهى أع61.3حيث بلغت )

بساابب المرحلااة العمريااة التااي يماار بهااا الحاادث. ذلااأل أن الحاادث فااي هااذا المرحلااة            

العمرية يكون أكثر التصاقا وتأثرا باألصدقاء وتمردا على سلطة الوالدين، فاإذا كاانوا   

 .منحرفين فاحتمال انحرافه يكون كبيرًا

أعلاى نسابة جااءت لفواة )تااأثير      :عددم  فايدة الددخل(    ): العامدل الخدامس عشدر   

 %(.  34.8) كبير( حيث بلغت

 ،تاااأثير( يوجاااد )الفقااار( أعلاااى نسااابة جااااءت لفواااة )ال   :العامدددل السدددادس عشدددر 

ولااااو أضاااايفت   ،%(32.3إال فوااااة )تااااأثير كبياااار( بلغاااات )    ،%(33.5حيااااث بلغاااات ) 

ر. هاااااذا للتاااااأثير المتوساااااط والضاااااعيأل لرجحااااات كفاااااة التاااااأثير مقابااااال عااااادم التاااااأثي 
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النتيجاااة تنساااجم ماااع الحالاااة االقتصاااادية ألسااار المبحاااوثين التاااي تااام توضااايحها فاااي        

ة، حياااااث أن دخااااال أسااااار المبحاااااوثين كاااااان   سااااار( المتعلاااااق بااااادخل األ13جااااادول )

 األحااااداثفااااي انحااااراف   منخفضااااا ممااااا يؤكااااد أن العاماااال االقتصااااادي يلعااااب دوراً     

 وهذا ما أثبتته كثير من الدراسات في هذا المجال.

 أعلااااااى نساااااابة بلغاااااات  )ضااااااعأل الااااااوازع الااااااديني( : لسددددددابا عشددددددر العامددددددل ا

%( لفوااااة )تااااأثير كبياااار(. هااااذا النتيجااااة متوقعااااة فااااي  اااال ثقافااااة المجتمااااع       45.2)

ساااارة علااااى  والتااااي تحاااار  فيهااااا األ  ،السااااعودي القائمااااة علااااى الشااااريعة اإلسااااالمية   

وتقوياااااة الاااااوازع   ،هاااااا تنشاااااوة قائماااااة علاااااى تعااااااليم الااااادين اإلساااااالمي     ئتنشاااااوة أبنا

 له الضابط لسلوك األفراد.وجع ،الديني

أعلااااى نساااابة  :العامددددل الثددددامف عشر)ضددددعة رقابددددة األسددددرا أو المحيطدددديف(  

%( ونسااااااابة مقارباااااااة لهاااااااا  30.3حياااااااث بلغااااااات ) ،)تاااااااأثير كبيااااااار( جااااااااءت لفواااااااة

لفواااااة )اليوجاااااد تاااااأثير(. مااااان المعاااااروف أن رقاباااااة األبنااااااء فاااااي هاااااذا        %(28.4)

فااااي الوقاااات الحااااالي  الساااان ضاااارورية وفاعلااااة للحااااد ماااان اإلنحااااراف، إال أن األساااار     

تواجااااه صااااعوبة كبياااارة فاااااي مراقبااااة األبناااااء خاصااااة الاااااذكور ماااانهم وذلااااأل لتطاااااور         

طها بوصااااااعوبة ضاااااا  -خاصااااااة فااااااي وسااااااائل التواصاااااال االجتماااااااعي    -التكنولوجيااااااا 

 ومراقبتها.  

حياااث  ،أعلاااى نسااابة جااااءت لفواااة )تاااأثير كبيااار(   :العامدددل التاسدددا عشدددر)الفرا ( 

مااااع نتااااائج كثياااار ماااان الدراسااااات  %(. هااااذا النتيجااااة منطقيااااة وتتفااااق  43.9) بلغاااات

المتعلقاااة بااااالنحراف والجريماااة، ذلاااأل أن الفااارا  وعااادم شاااغله بماااا يفياااد ياااؤدي باااال    

االنحااااراف مااااع وجااااود عواماااال أخاااارى تزيااااد ماااان تااااأثيرا مثاااال انخغاااااج   إلااااى  شااااأل

مساااااتوى الااااادخل وأصاااااادقاء الساااااوء وضاااااعأل الااااااوازع الاااااديني وضاااااعأل الرقابااااااة       

 األسرية والمجتمعية.
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)تااااأثير  أعلااااى نساااابة جاااااءت لفوااااة   :مددددان العددددا في( العامددددل العشددددرون )الحر 

%(. النااااواحي العامفيااااة فااااي هااااذا المرحلااااة العمريااااة     31.6) حيااااث بلغاااات  ،كبياااار(

ا يااانعكس ، فاااأي شاااعور بالحرماااان ساااواء فاااي محااايط األسااارة أو خارجهااا   ماااؤثرة جااادًا

أنهااااا  أن مااان مبيعااااة هاااذا المرحلاااة   إلاااى   باإلضاااافة  .علاااى السااالوك بشاااكل أو بااااتخر   

المشااااااعر الجياشاااااة بسااااابب التغيااااارات الفسااااايولوجية التاااااي     باااااالعوامأل و ةمشاااااحون

 يمر بها الفرد.

 )اإلدمان على الكحول(،   :العامل الحادي والعشرون

 )اإلدمان على المخدرات(.  : العامل الثاني والعشرون

حياااااااث بلغااااااات فاااااااي    كبيااااااار(، جااااااااءت أعلاااااااى نسااااااابة فيهماااااااا لفواااااااة )تاااااااأثير     

لنتيجااااااة تتفااااااق مااااااع  هااااااذا ا %(.41.9) وبلغاااااات فااااااي الثانيااااااة  ،%(39.4األولااااااى)

  ،المخاااادرات ماتوصاااالت لااااه كثياااار ماااان الدراسااااات ماااان أن اإلدمااااان علااااى الكحااااول أو

اإلنحاااراف. فهاااو قاااد  إلاااى  إال أناااه قاااد ياااؤدي  ًا،إنحرافيااا ًاكوناااه سااالوكإلاااى  باإلضاااافة

السااارقة فاااي حالاااة عااادم تاااوفر الماااال لشاااراء الكحاااول أو المخااادر. وقاااد    إلاااى  ياااؤدي

انخااارين والتحااارا الجنساااي بهااام، ذلاااأل  يناااتج عناااه سااالوك منحااارف كاإلعتاااداء علاااى   

 - أحيانااااااًا -أن الماااااادمن يكااااااون تحاااااات تااااااأثير الكحااااااول أو المخاااااادر واليسااااااتطيع    

 التحكم بانفعاالته أو سلوكه.

)التواصااااال عبااااار اإلنترنااااات والجاااااوال( جااااااءت    :العامدددددل الثالدددددث والعشدددددرون 

إلاااى  %(. قاااد يرجاااع السااابب 32.3أعلاااى نسااابة لفواااة )اليوجاااد تاااأثير( حياااث بلغااات )  

نحرافاااات فاااي هاااذا المرحلاااة العمرياااة عباااارة عااان سااالوكيات فردياااة  نابعاااة مااان      أن اإل

احتياجااااات و ااااروف خاصااااة بالحاااادث وليساااات أعمااااال منظمااااة، وعالقااااات الصااااداقة   

صااااادقاء فيكاااااون تاااااأثير   األفيهاااااا تعتماااااد علاااااى التواصااااال المباشااااار ماااااع مجموعاااااة     

صاااادقاء الااااذين يتواصاااال معهاااام الحاااادث وجهااااا لوجااااه أكثاااار ماااان التواصاااال عباااار     األ

 رنت والجوال.  اإلنت
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تنتهاااي   دعااادة عوامااال تاااؤثر فاااي الحااادث قااا     إلاااى  -إجماااااًل  -ويشاااير الجااادول  

فاااي درجاااة عاألكثااار   ، وبأساااتقراء جمياااع ماااا ذكااار  دار المالحظاااة الحجاااز فاااي إلاااى  باااه

عتاااأثير رفااااق الساااوءع جااااء فاااي المرتباااة األولاااى، جااااء بعااادا   أن  تاااأثيراع فقاااد تباااين

وجااااء  ،المخااادرات والكحاااولع  دماااانالاااوازع الااادينيع ثااام عالفااارا ع ثااام عإ  عضاااعأل 

أن  وععااااادم كفاياااااة الااااادخلع. ويبااااادو   ،هماااااال الوالااااادينع إبعاااااد هاااااذا العوامااااال ع 

اسااايا فاااي حااادوث  قاااد يكاااون ساااببا أس  -ورغااام موقعاااه المتاااأخر   -هماااال الوالااادين  إ

حضااااااان جماعااااااات أرتماااااااء بالعواماااااال السااااااابقة؛ فإهمااااااالهم لألباااااان قااااااد يدفعااااااه لإل

ع الااااديني عناااادا، وعاااادم تااااوفير مااااا زرع الااااواز - كااااذلأل – يهملااااون إنهاااامالسااااوء، و

يشاااااغله اثنااااااء وقااااات فراغاااااه، ناهياااااأل عااااان قلاااااة الااااادخل وعااااادم تاااااوفير احتياجاااااات  

ماقاااااد يااااادفعهم للسااااارقة التاااااي حلااااات فاااااي المركاااااز األول كسااااابب ألياااااداع       بنااااااءاأل

 في دور المالحظة.   األحداث
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 (درجة تأرير بعض العوامل عل  دخول دار المالحظة )للمرا األول ( 60-2) رقم جدول
 تأرير العوامل

  بير

 تأرير

 متوسط

 تأرير

 ضعية

 االجمالي بدون إجابة ال يوجد تأرير

 )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك 

 %100 155 6.5 10 31.0 48 7.7 12 18.7 29 36.1 56 إهمال الوالدين

الخالفااات المسااتمرة بااين   
 الوالدين

45 29.0 25 16.1 15 9.7 61 39.4 9 5.8 155 100% 

عااااااادم وجاااااااود القااااااادوة   
 الحسنة في األسرة

42 27.1 23 14.8 22 14.2 57 36.8 11 7.1 155 100% 

وفاااااة أحااااد الوالاااادين أو  
 كالهما

52 33.5 16 10.3 6 3.9 68 43.9 13 8.4 155 100% 

كااااااون الحاااااادث مجهااااااول  
 الوالدين أو أحدهما

46 29.7 12 7.7 7 4.5 77 49.7 13 8.4 155 100% 

 %100 155 7.1 11 44.5 69 7.1 11 9.7 15 31.6 49 مالق الوالدين

المعاملة القاسية من أحاد  
 أفراد األسرة

49 31.6 25 16.1 15 9.7 55 35.5 11 7.1 155 100% 

انحراف أحاد الوالادين أو   
 كالهما

51 32.9 13 8.4 12 7.7 66 42.6 13 8.4 155 100% 

انحاااراف أحاااد األخاااوة أو  
 األخوات

40 25.8 19 12.3 20 12.9 65 41.9 11 7.1 155 100% 

 %100 155 9.7 15 41.9 65 13.5 21 12.9 20 21.9 34 انحراف أحد األقرباء

 %100 155 7.7 12 34.2 53 13.5 21 18.1 28 26.5 41 الخالفات العائلية

 %100 155 6.5 10 29.0 45 14.8 23 16.8 26 32.9 51 الفشل في الدراسة

 %100 155 6.5 10 32.9 51 10.3 16 18.7 29 31.6 49 عدم وجود عمل 

 %100 155 5.2 8 18.7 29 5.8 9 9.0 14 61.3 95 أصدقاء السوء

 %100 155 7.1 11 28.4 44 11.6 18 18.1 28 34.8 54 عدم كفاية الدخل    

 %100 155 7.1 11 33.5 52 11.0 17 16.1 25 32.3 50 الفقر    

 %100 155 7.7 12 23.9 37 5.8 9 17.4 27 45.2 70 ضعأل الوازع الديني    

ضااااعأل رقابااااة األساااارة أو 
 المحيطين

47 30.3 37 23.9 14 9.0 44 28.4 13 8.4 155 100% 

 %100 155 7.7 12 20.6 32 9.7 15 18.1 28 43.9 68 الفرا 

 %100 155 10.3 16 27.7 43 8.4 13 21.9 34 31.6 49 الحرمان العامفي     

 %100 155 9.7 15 37.4 58 7.1 11 6.5 10 39.4 61  اإلدمان على الكحول   

 %100 155 9.0 14 36.8 57 7.1 11 5.2 8 41.9 65 اإلدمان على المخدرات     

التواصاااال عباااار اإلنترناااات  
 والجوال  

37 23.9 33 21.3 20 12.9 50 32.3 15 9.7 155 100% 
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دار دخااااول  علااااىبعااااض العواماااال  تااااأثير( درجااااة 61-2يوضاااال الجاااادول رقاااام )

عاماااال  (23)للماااارة األولااااى. وياااارد فااااي الجاااادول نحااااو ماااان   االجتماعيااااةالمالحظااااة 

عأصاااادقاء السااااوءع حاااال فااااي مرتبااااة  عاماااال أن  تقااااارب درجااااة تااااأثير معظمهااااا، إالّ ت

كاااااأعلى متوساااااط، جااااااء بعااااادا     (3.19)متوساااااط الحساااااابي  المتقدماااااة فقاااااد بلاااااه   

(. 2.91( ثااااام ضاااااعأل الاااااوازع الاااااديني )   2.92وبمتوساااااطات متقارباااااة عالفااااارا ع )  

 أماااا بقياااة العوامااال فهاااي بالتأكياااد ماااؤثرة وإن كانااات درجاااة تأثيرهاااا متقارباااة إلاااى حااادٍ 

 . (2.64)اللذين بله متوسطهما  ،والحرمان العامفي ،كبير كإهمال الوالدين

المالحظااااة  دة عواماااال مااااؤثرة فااااي دخااااول دارير الجاااادول إجمااااااًل إلااااى عااااشااااوي

م التأكااااد ماااان فااااي للماااارة األولااااى يقااااأل علااااى رأسااااها عرفاااااق السااااوءع وهااااو مااااا تاااا  

 جدول سابق.  
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 درجة تأرير بعض العوامل عل  ل المتوسط الحسابي( 61-2) رقم جدول

 للمرا األول دخول دار المالحظة 
 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي التكرار العوامل

 1.213 3.19 147 أصدقاء السوء -

 1.217 2.92 143 الفرا  -

 1.261 2.91 143 ضعأل الوازع الديني    -

 1.295 2.64 145 إهمال الوالدين -

 1.266 2.64 144 عدم كفاية الدخل     -

 1.251 2.64 139 الحرمان العامفي     -

 1.237 2.61 142 ضعأل رقابة األسرة أو المحيطين -

 1.257 2.57 145 الفشل في الدراسة -

 1.410 2.57 141 اإلدمان على المخدرات     -

 1.401 2.53 140 اإلدمان على الكحول    -

 1.281 2.52 145 عدم وجود عمل  -

 1.295 2.51 144 الفقر    -

المعاملة القاسية من أحد أفراد  -

 األسرة

144 2.47 1.306 

 1.223 2.41 140 التواصل عبر اإلنترنت والجوال  -

 1.251 2.40 143 الخالفات العائلية -

 1.303 2.37 146 الخالفات المستمرة بين الوالدين -

 1.391 2.37 142 لدين أو كالهماوفاة أحد الوا -

 1.270 2.35 144 عدم وجود القدوة الحسنة في األسرة -

 1.374 2.35 142 انحراف أحد الوالدين أو كالهما -

 1.365 2.31 144 مالق الوالدين -

 1.285 2.24 144 انحراف أحد األخوة أو األخوات -

كون الحدث مجهول الوالدين أو  -

 أحدهما

142 2.19 1.378 

 1.250 2.16 140 اف أحد األقرباءانحر -
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 درجة تأرير بعض العوامل عل  ل المتوسط الحسابي( 61-2) شكل رقم

 للمرا األول دخول دار المالحظة 
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عااودة التااي تاادفع إلااى ال( درجااة تااأثير بعااض العواماال 62-2يوضاال الجاادول رقاام )

نظارة سااريعة علاى الجاادول تباين أن هناااك مجموعاة ماان     ن إ لادار المالحظااة.  حاداث األ

العوامل لها تأثير على عودة األحداث لدار المالحظة بدرجات متفاوتة من وجهاة نظار   

 المبحوثين.

)التعااارف علاااى أشاااخا  فاااي دار المالحظاااة لهااام دور فاااي عاااودة   :العامدددل األول

%(. هااذا 36.8ثير كبياار ( حيااث بلغاات )جاااءت أعلااى نساابة لفوااة )تااأ  ،الحاادث للاادار(

النتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات التي تثبات أن المنحارفين والمجارمين يتعرفاون     

خالل وجودهم في السجن على أنماا  انحرافياة جديادة. كماا يتعرفاون علاى جماعاات        

انحرافيااة يتواصاالون معهااا بعااد خااروجهم ماان السااجن أو دار المالحظااة، ممااا جعاال          

%( يارون أناه اليوجاد    31.0) دي ببديل عن عقوبة السجن. بالمقابل هناكالبعض ينا

تااأثير، قااد يعتقااد هااؤالء أن هناااك تااأثير أكباار لعواماال أخاارى خااارج الاادار كااالظروف       

 األسرية أو األصدقاء.

أعلااى  )نظاارة المجتمااع للحاادث بعااد خروجااه ماان دار المالحظااة(   :العامددل الثدداني

 ،%(. هااذا النتيجاة تعكااس الواقااع 40.6بلغات ) حيااث  ،نسابة جاااءت لفواة )تااأثير كبيار(   

 ،ن نظاارة المجتمااع للمنحاارفين الصااغار أو الكبااار نظاارة تتساام بعاادم الثقااة بهاام     إحيااث 

 والتردد في االحتكاك بهم خوفا على السمعة أو التأثر بهم . ،والشأل في توبتهم

ة )العقوبات في دار المالحظة ليست رادعة( أعلى نسبة جااءت لفوا   :العامل الثالث

%( يتباين مان هاذا النسابة أن المبحاوثين ياارون أن      32.9حياث بلغات )   ،)تاأثير كبيار(  

 العقوبات في دار المالحظة ليست رادعة لهم.

حيااث  ،)الفشاال الدراسااي( أعلااى نساابة جاااءت لفوااة )تااأثير كبياار(    :العامددل الرابددا

ذلااأل أن الحاادث الااذي يفشاال دراساايًا تاازداد    ؛%( هااذا النتيجااة منطقيااة 40.0بلغاات )

ناااه يشاااعر باااالنقم مقارناااة بزمالئاااه  ألذلاااأل و ،تمالياااة انحرافاااه أو عودتاااه لإلنحاااراف اح

بالدراسة فيحاول أن يعوج هذا النقم بأي مريقة حتاى وإن كانات بسالوك منحارف.     
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كما أن الحدث الفاشل دراسايًا يجاد اللاوم مان أسارته واإلساتهزاء مان المحيطاين باه.          

 لعودة إليه.اإلنحراف أو اإلى  قد تدفعه ردود الفعل هذا

)عدم الحصول على عمل بعد الخروج من دار المالحظة( أعلى  :العامل الخامس

هاااذا المشاااكلة تواجاااة     %(.36.8حياااث بلغااات )  ،نسااابة جااااءت لفواااة )تاااأثير كبيااار(    

وتعكس الواقع وذلاأل بسابب عادم الثقاة باالمنحرفين       ،المنحرفين من صغار وكبار السن

الخااوف ماان عااودتهم لإلنحااراف. هااذا    بعااد خااروجهم ماان دار المالحظااة أو السااجن و   

دراسة وتوعية ألفراد المجتمع بضارورة إعطااء فرصاة لمان إنتهات      إلى  المشكلة تحتاج

 تهم لكي يبدؤوا من جديد.يمحكوم

)المعاملة القاسية من الوالدين أو أحادهما( أعلاى نسابة جااءت      :العامل السادس

جااءت   وة )ال يوجد تاأثير( %(، مع مالحظة أن ف34.2) حيث بلغت ،لفوة )تأثير كبير(

ر كبياار ي%(. كمااا نعلاام أن األساارة لهااا تااأث31.6) لغااتبحيااث  ،نساايتها مقاربااة لألولااى

علااى أفرادهااا خاصااة الوالاادين، فااإذا ساااءت معاملتهمااا فماان الطبيعااي أن ياانعكس ذلااأل    

 على سلوكيات األبناء.

مااان ياااتفهم وضاااعه  إلاااى  المنحااارف بعاااد انقضااااء مااادة محكوميتاااه وتوبتاااه يحتااااج  

ساااعدا علااى تخطااي هااذا األزمااه فااإذا كااان الوالاادين يقسااون عليااه فقااد تااؤدي تلااأل   وي

 إنتكاسته وعودته لإلنحراف.إلى  المعاملة القاسية

)رفااض األساارة للحاادث بعااد خروجااه ماان دار المالحظااة( أعلااى      :ابالعامددل السددا 

ذكاار بالنساابة للمعاملااة   %(. مااا40.0حيااث بلغاات )  (،نساابة جاااءت لفوااة )تااأثير كبياار   

ية مااان الوالااادين ينطباااق علاااى رفاااض األسااارة للحااادث بعاااد خروجاااه مااان دار         القاسااا

فاإذا رفضاته    ،حياث يحتااج مان يحتوياه ويسااعدا علاى أن يبادأ مان جدياد          ،المالحظة

 فاحتمال كبير أن يعود لالنحراف من جديد. –التي يفترج أن تدعمه –األسرة 

دار المالحظاة(   )المعاناة من المشكالت النفساية بعاد الخاروج مان     :العامل الثامف

%(. مان الطبيعاي أن يعااني    31.6) حياث بلغات   ،أعلى نسبة جااءت لفواة )تاأثير كبيار(    

الحاادث بعااد خروجااه ماان دار المالحظااه ماان المشااكالت النفسااية ذلااأل بساابب الشااعور      
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بالندم ونظرة انخرين لاه ويازداد ذلاأل فاي حالاة رفاض أسارته لاه أو معاملتهاا القاساية           

أهمياة الرعاياة الالحقاة للحادث بعاد خروجاه مان الادار،         لاى  إ له. هنا الباد مان اإلشاارة   

 وتهيوة أسرته وإرشادها لكيفية التعامل معه قبل خروجه  منها ومتابعة ذلأل.

)عدم تغيير األصدقاء( أعلى نسبة جاءت لفوة )تأثير كبيار( حياث    :العامل التاسا

تاي أكادت   ( ال29%(. هذا النتيجة تنسجم مع ماجااء فاي الجادول رقام )    55.5بلغت )

صادقاء فاي هاذا المرحلاة     األوذلاأل ألهمياة    ؛علاى دور أصادقاء فاي اإلنحاراف أول مارة     

العمرياااة. كماااا أن كثيااار مااان المنحااارفين يجااادون صاااعوبة فاااي تغييااار األصااادقاء بعاااد     

خروجهم من دار المالحظة إما بسبب قاوة العالقاة ماع هاؤالء األصادقاء وعادم القادرة        

فااض انخاارين لصااداقتهم. فااإذا لاام تتغياار   بساابب ر ، وإماااعلااى الخااروج ماان ساايطرتهم 

 .اإلنحراف يكون كبيرًاإلى  البيوة المحيطة بهم فاحتمال العودة

)عدم االنسجام مع المجتمع( أعلى نسبة جاءت لفوة )تأثير كبيار(   :العامل العاشر

%(. من الطبيعي أنه في حالة عادم تقبال الحادث بعاد خروجاه مان       32.3حيث بلغت )

 ل األسرة أو المحيطين به أو المجتماع بشاكل عاام أن ياؤدي ذلاأل     دار المالحظة من قب

السالوك المنحارف. هناا الباد مان      إلاى   عدم اإلنسجام مع المجتماع وبالتاالي العاودة   إلى 

أن تشارك مؤسسات المجتمع المختلفة بتأهيل الحدث بعد خروجه مان دار المالحظاة   

 لالنسجام مع المجتمع حتى ال يعود لالنحراف مرة أخرى.

)الشاااعور باااالظلم والقهااار مااان المحيطاااين باااه( أعلاااى       :لعامدددل الحدددادي عشدددر  ا

%(. الشاااعور باااالظلم والقهااار   38.1) نسااابة جااااءت لفواااة )تاااأثير كبيااار( حياااث بلغااات    

لاااادى الحاااادث ينااااتج ماااان شااااعورا بأنااااه ضااااحية الظااااروف المحيطااااة بااااه، خاصااااة إذا     

أو تساااتطيع تلبياااة احتياجاتاااه المادياااه ،    كاااان يعااايش فاااي أسااارة منخفضاااة الااادخل ال   

أو أناااه خاصاااة بعاااد خروجاااه مااان دار المالحظاااة،     ،يعااااني مااان التفرقاااه فاااي المعاملاااة   

ه يتحكماااون باااه ويوجهاااون سااالوكه وهاااو مغلاااوب     ئذو شخصاااية ضاااعيفة باااين أصااادقا  

علااااى أماااارا اليسااااتطيع الاااارفض، كاااال هااااذا الظااااروف تجعلااااه يشااااعر بااااالظلم والقهاااار   

 مما يجعله يرجع لالنحراف مرة أخرى.
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ور بالعااار واإلحبااا ( أعلااى نساابة جاااءت لفوااة )تااأثير )الشااع :العامددل الثدداني عشددر

%(. الشااااعور بالعااااار واإلحبااااا  ينااااتج ماااان ردود أفعااااال  35.5كبياااار( حيااااث بلغاااات )

المحيطين بالحدث بعد خروجه من دار المالحظاة. فاإذا كاان هنااك رفاض مان األسارة        

فمان  وعدم الثقة به مان المحيطاين    ،والمجتمع المحيط به ومعاملة قاسية من الوالدين

إلاى   الطبيعي أن ينتج عن ردود الفعل تلأل مشاعر العار واإلحبا  والتي بدورها تؤدي

 اإلنحراف من جديد.إلى  العودة

عدم وجود متابعاة بعاد الخاروج مان دار المالحظاة( أعلاى       ) :العامل الثالث عشر

%(. مان الطبيعاي أناه عناد خاروج      38.7حياث بلغات )   ،نسبة جاءت لفوة )تأثير كبيار( 

وأصادقاء   ةالتي كان فيها من أسار  نفسها البيوةإلى من دار المالحظه ورجوعه الحدث 

وعدم وجود متابعة الحقة لحالته بعد خروجه مان   -والتي كانت السبب في انحرافه  –

فاحتمال رجوعه لالنحراف كبير. لذا البد من االهتماام ببارامج الرعاياة     ،دار المالحظة

 نحراف.الالحقة لضمان عدم رجوع الحدث لال

)اإلساتمرار علاى اإلدماان علاى الكحاول( أعلاى نسابة جااءت          :العامل الرابا عشدر 

   %(.43.2لفوة )تأثير كبير( حيث بلغت )

)اإلسااتمرار علااى اإلدمااان علااى المخاادرات( أعلااى نساابة   : العامددل الخددامس عشددر 

%(. هاذا النتيجاة منطقياة فالمادمن علاى      49.0جاءت لفوة )تأثير كبيار( حياث بلغات )   

داعاه فاي دار   يل أو المخدرات إذا لم  يتم عالجه من اإلدمان فال يردعه مجارد إ الكحو

ألنه بعد خروجه من الدار سيرجع لانفس أصادقاء الاذين يتعاامون الكحاول       ؛المالحظه

أو المخاادرات. ماان هنااا البااد ماان تكثيااأل باارامج عااالج اإلدمااان ووضااع الماادمنين فااي       

 ة.وليس في دور المالحظ ،مؤسسات لعالج اإلدمان

)عدم تأهيل الحدث مهنيا خالل وجاودا فاي الادار( أعلاى      :العامل السادس عشر

%(. هاذا النتيجاة تادل علاى حاجاة      36.1حيث بلغات )  ،نسبة جاءت لفوة )تأثير كبير(

وعدم حصولهم عليه في دار المالحظة. ذلاأل أن الحادث    ،التأهيل المهنيإلى  األحداث

أن يكاون  إلى  يحتاج –محكوميته مويلة  خاصة إذا كانت مدة -بعد خروجه من الدار 
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وال يعود إليها بسبب عادم   ،حتى يستطيع أن يعمل بعد خروجه من الدار مهنيًا مؤهاًل

 تأهيله.

)عدم تأهيل الحادث نفسايا خاالل وجاودا فاي الادار( أعلاى         :العامل السابا عشر

داع فاي  يا %(. تجرباة اإلنحاراف واإل  45.2حيث بلغت ) ،نسبة جاءت لفوة )تأثير كبير(

مسااعدة  إلاى   دار المالحظة بالنساية للحادث يكاون لهاا أثار نفساي سايو علياه ويحتااج         

للتغلب على  ثار تلأل التجربة القاسية علياه. مان إجاباات المبحاوثين يتباين أن البارامج       

المتعلقاااة بالجواناااب النفساااية ليسااات كافياااة لتأهيااال الحااادث نفسااايا مماااا يجعلاااه يعاااود   

 لإلنحراف مرة أخرى.

)الخالفات المستمرة داخل األسرة( أعلاى نسابة جااءت لفواة      :لثامف عشرالعامل ا

يوجااد تااأثير( علااى نساابة  كمااا حصالت فوااة )ال  ،%(34.8حيااث بلغاات ) ،)تاأثير كبياار( 

%(. المجموعاااة األولاااى مااان المبحاااوثين التاااي تااارى أن اساااتمرار   31.6مقارباااة لهاااا )

ماارة أخاارى،  هااذا    الخالفااات داخاال األساارة لهااا أثاار كبياار علااى عااودة الحاادث للاادار       

المجموعاااة قاااد يكاااون مااان أساااباب انحرافهاااا أول مااارة هاااو الخالفاااات داخااال أسااارهم      

واستمرار هذا الخالفات يزيد من إحتمالية عاودتهم لالنحاراف. أماا المجموعاة الثانياة      

التاي ال تارى أثار للخالفااات األسارية يمكان أن تكاون أساارهم التعااني مان خالفاات غياار          

( الاذي يوضال ناوع العالقاة باين والاادي      20جادول رقام )    اعتيادياة وهاذا مااتبين مان    

( الذي يبين العالقة بين األخاوة واألخاوات، وبالتاالي هام     21) المبحوثين وجدول رقم

 اليرون لها تأثير.

)يصاابل الحاادث حاقاادا علااى المجتمااع بعااد خروجااه ماان       :العامددل التاسددا عشددر  

ر( حياااث حصااالت علاااى  يوجاااد تاااأثي الااادار( جااااءت النساااب متقارباااة بالنسااابة لفواااة )ال  

 %( . 28.4بينما حصلت فوة )تأثر كبير( على نسبة ) ،%(29.7)

 حياث انقسام المبحوثاون   ، )الخالفات المستمرة داخال األسارة(   :العشرونالعامل 

تارى أناه يوجاد تاأثير كبيار.        ةوالثانيا  ،مجموعتين األولاى تارى أناه اليوجاد تاأثير     إلى 

يحقاد علاى المجتماع أصاال وبالتاالي       الكاون الحادث   إلاى   قد يرجاع الخاالف فاي الارأى    
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عدم وجود هاذا الشاعور ينفاي وجاود تاأثيرا. بينماا مان يكاون لاديهم الشاعور بالحقاد            

ياااة فااايمكن أن يعاااودوا  علاااى المجتماااع خاصاااة عنااادما يكوناااون ضاااحية لظاااروف خارج    

 من المجتمع الذي وصمهم باالنحراف. امًاقلالنحراف انت

علاى حيااة الادار( جااءت أعلاى نسابة        )تعاود الحادث   :العشرونالواحد والعامل 

. هااذا الفوااة ماان المبحااوثين قااد تكااون   %(30.3يوجااد تااأثير( حيااث بلغاات )  )اللفوااة 

ألنها تقيد حاريتهم وتسايو    ، روفهم األسرية جيدا واليفضلون العودة لدار المالحظة

فهاؤالء قاد    ،%(25.2) لسمعتهم. بينما من أجابوا بوجود تاأثير كبيار بلغات نسابتهم    

عااودوا تألنهاام قااد  ؛ويفضاالون العااودة لهااا ، ااروفهم ساايوة خااارج دار المالحظااة تكااون 

 تسنطيع أسرهم توفيرا لهم. على نمط معين من المعيشة في الدار قد ال

( أعلى نسبة جااءت  ًا)ألن المجتمع يرى الحدث منحرف: والعشرون الثانيالعامل 

ن لنظارة انخارين دور   %(. مان الطبيعاي أن يكاو   36.8حيث بلغت ) ،لفوة )تأثير كبير(

فااي عااودة  الحاادث ماارة أخاارى لإلنحااراف. وهااذا مااا تفساارا نظريااة الوساام االنحرافااي،  

فنظرة المجتمع للحدث على أنه منحرف وعدم تغير هذا النظرة حتى بعد خروجاه مان   

تقبال الحادث    إلاى   الدار ورفض األسرة له ونظرة انخرين له كال هاذا العوامال تاؤدي    

العاودة لالنحاراف   إلاى   حرف والتكيأل ماع تلاأل النظارة مماا ياؤدي     نظرة المجتمع له كمن

 مرة أخرى.

عاادة عواماال ذات تااأثير فااي عااودة الحاادث لاادار  إلااى  - عمومااًا –ويشااير الجاادول 

مارة أخارى كاان علااى رأساها فاي عالتاأثير الكبياارع وحال فاي المرتباة األولااى           المالحظاة 

 .بعد الخروج من دار المالحظةع األصدقاءععدم تغيير 

ثااام  .ثانياااا: ععااادم تأهيااال الحااادث نفسااايا خاااالل وجاااودا فاااي دار المالحظاااةع     و

يلي ذلأل عنظرة المجتمع السلبية للحدث  ،عاالستمرار بتعامي المخدرات أو الكحولع

ثاام عالفشاال    ،وباانفس القاادر عرفااض األساارة للحاادث بعااد خروجااهع       ،بعااد خروجااهع 

ماا تباين فاي الجاادول     متغيار مهام للغاياة؛ وهااو    األصاادقاءتاأثير  أن  ويبادو  الدراسايع. 

السابق في الدخول للمرة األولى والذي يتكرر هنا في مسألة العاودة للسالوك الجاانل،    
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والذين ربما كانوا من متعامي  األصدقاء أنفسهم،فالحدث يخرج من الدار لكنه يقابل 

المخاادرات، ناهياااأل عاان الوصااام االجتمااااعي للحاادث مااان قباال المجتماااع والمحيطاااين،     

ث، وفشااله دراساايا؛ وهااي العواماال التااي تعاازز ماان فاار  عودتااه   ورفااض األساارة للحااد

 للسلوك الجانل.
 

 التي تدفا( درجة تأرير بعض العوامل 62-2)رقم جدول 

 العودا لدار المالحظة )عدا مرات(إل   
 

 تأرير العوامل

  بير

 تأرير

 متوسط

 تأرير

 ضعية

ال يوجد 

 تأرير

بدون 

 إجابة

 االجمالي

 )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك 

التعااارف علاااى أشاااخا    
فاااي دار المالحظاااة لهااام  
دور فاااي عاااودة الحااادث   

 للدار 

57 36.8 25 16.1 16 10.3 48 31.0 9 5.8 155 100% 

نظااارة المجتماااع للحااادث 
بعاااااد خروجاااااه مااااان دار 

 المالحظة

63 40.6 28 18.1 19 12.3 31 20.0 14 9.0 155 100% 

العقوبااااااااااااات فااااااااااااي دار 
 المالحظة ليست رادعة

51 32.9 35 22.6 18 11.6 39 25.2 12 7.7 155 100% 

 %100 155 5.2 8 21.9 34 14.8 23 18.1 28 40.0 62 الفشل الدراسي

عاااااادم الحصااااااول علااااااى  
عماال بعااد الخااروج ماان    

 الدار

57 36.8 30 19.4 14 9.0 41 26.5 13 8.4 155 100% 

المعاملااااة القاسااااية ماااان   
 الوالدين أو أحدهما

53 34.2 25 16.1 17 11.0 49 31.6 11 7.1 155 100% 

رفااااض األساااارة للحاااادث 

بعاااااد خروجاااااه مااااان دار 
 المالحظة 

62 40.0 20 12.9 6 3.9 54 34.8 13 8.4 155 100% 

المعاناااة ماان المشااكالت   
النفسااااية بعااااد الخااااروج   

 من دار المالحظة

49 31.6 37 23.9 20 12.9 38 24.5 11 7.1 155 100% 

 %100 155 6.5 10 16.1 25 8.4 13 13.5 21 55.5 86 عدم تغيير األصدقاء

عااااااادم االنساااااااجام ماااااااع   
 المجتمع        

50 32.3 33 21.3 25 16.1 33 21.3 14 9.0 155 100% 

الشاااعور باااالظلم والقهااار 
 من المحيطين به

59 38.1 36 23.2 14 9.0 34 21.9 12 7.7 155 100% 

 %100 155 8.4 13 23.2 36 14.8 23 18.1 28 35.5 55 الشعور بالعار واإلحبا 
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عاادم وجااود متابعااة بعااد 
الخاااااااااااااروج مااااااااااااان دار  

 المالحظة

60 38.7 31 20.0 14 9.0 35 22.6 15 9.7 155 100% 

االستمرار باإلدمان على 
 الكحول

67 43.2 13 8.4 10 6.5 52 33.5 13 8.4 155 100% 

االستمرار باإلدمان على 

 المخدرات
76 49.0 6 3.9 14 9.0 48 31.0 11 7.1 155 100% 

عاااااادم تأهياااااال الحاااااادث  
مهنيااًا خااالل وجااودا فااي 

 الدار

56 36.1 33 21.3 13 8.4 41 26.5 12 7.7 155 100% 

عاااااادم تأهياااااال الحاااااادث  
نفسيًا خالل وجاودا فاي   

 الدار

70 45.2 33 21.3 18 11.6 20 12.9 14 9.0 155 100% 

الخالفااااااااات المسااااااااتمرة 
 داخل األسرة

54 34.8 23 14.8 17 11.0 49 31.6 12 7.7 155 100% 

يصاااابل الحاااادث حاقاااادًا  
علاااااااى المجتماااااااع بعاااااااد 

 خروجه من الدار

44 28.4 28 18.1 22 14.2 46 29.7 15 9.7 155 100% 

تعود الحادث علاى حيااة    

 الدار
39 25.2 29 18.7 26 16.8 47 30.3 14 9.0 155 100% 

ألن المجتمااااااااااع ياااااااااارى  
 الحدث منحرف

57 36.8 24 15.5 22 14.2 38 24.5 14 9.0 155 100% 

 

المالحظاة   لادار ( درجة تأثير بعض العوامل في العود 63-2يوضل الجدول رقم )

مرة أخرى. وبالنظر إلى هذا العوامل فإنه يالح  تقاارب تاأثير معظمهاا، إال أن ععادم     

كاأعلى متوساط،    (3.16)تغيير األصدقاءع حل في موقع متقدم بمتوسط حساابي بلاه   

، ثام عنظارة المجماع    (3.09)ساط حساابي بلاه    بمتو ععدم تأهيل الحدث نفساياً عيليه 

للحدث بعد خروجاه مان عدار المالحظاة، أو ماا يسامى بالوصام االجتمااعي حياث بلاه          

 .  (2.84)بمتوسط بله  عالشعور بالظلم والقهرعثم  (،2.78)المتوسط الحسابي 

، وعااادم تغيااار األصااادقاء   ،تاااأثير رفااااق الساااوء   أن ويشاااير الجااادول عموماااًا إلاااى  

الحاااادث  عااااودة عااااد ماااان العواماااال المهمااااة فااااي  لوصاااام االجتماااااعي ُتباإلضااااافة إلااااى ا

للساالوك الجاااانل ومااان ثاام عودتاااه لااادار المالحظااة، وهاااو ماااا أمكاان التحقاااق مناااه فاااي     

 جداول سابقة.  
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 التي تدفادرجة تأرير بعض العوامل ل المتوسط الحسابي( 63-2)رقم جدول 

 (عدا مرات)العودا لدار المالحظة إل   

 االنحرا  المعياري متوسط الحسابيال التكرار العوامل

 1.165 3.16 145 عدم تغيير األصدقاء -

 1.092 3.09 141 عدم تأهيل الحدث نفسيًا خالل وجودا في الدار -

نظاااارة المجتماااااع للحاااادث بعاااااد خروجااااه مااااان دار     -

 المالحظة

141 2.87 1.206 

 1.202 2.84 143 الشعور بالظلم والقهر من المحيطين به -

 1.229 2.83 140 بعد الخروج من دار المالحظةعدم وجود متابعة  -

 1.214 2.80 147 الفشل الدراسي -

 1.384 2.76 144 االستمرار باإلدمان على المخدرات -

 1.261 2.73 142 عدم الحصول على عمل بعد الخروج من الدار -

 1.251 2.73 143 عدم تأهيل الحدث مهنيًا خالل وجودا في الدار -

 1.223 2.72 142  الشعور بالعار واإلحبا -

 1.180 2.71 141 عدم االنسجام مع المجتمع         -

 1.251 2.71 141 ألن المجتمع يرى الحدث منحرف -

 1.219 2.69 143 العقوبات في دار المالحظة ليست رادعة -

المعاناااة ماان المشااكالت النفسااية بعااد الخااروج ماان     -

 دار المالحظة

144 2.67 1.199 

 1.382 2.67 142 الكحولاالستمرار باإلدمان على  -

رفاااااض األسااااارة للحااااادث بعاااااد خروجاااااه مااااان دار     -

 المالحظة 

142 2.63 1.371 

التعارف علااى أشااخا  فاي دار المالحظااة لهاام دور    -

 في عودة الحدث للدار 

146 2.62 1.298 

 1.294 2.57 144 المعاملة القاسية من الوالدين أو أحدهما -

 1.303 2.57 143 الخالفات المستمرة داخل األسرة -

يصاابل الحاادث حاقاادًا علااى المجتمااع بعااد خروجااه     -

 من الدار

140 2.50 1.244 

 1.214 2.43 141 تعود الحدث على حياة الدار -
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 التي تدفادرجة تأرير بعض العوامل ل المتوسط الحسابي( 63-2)رقم  شكل

 (عدا مرات)العودا لدار المالحظة إل   
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دار  دخاااولإلاااى  الحااادث تنتهاااي باااه   عااادة عوامااال تاااؤثر فاااي    هنااااك

ياااأتي علاااى رأساااها عتاااأثير رفااااق الساااوءع وعضاااعأل الاااوازع  ، المالحظاااة

همااااال إعودماااان المخاااادرات والكحاااولع   إالااادينيع ثاااام عالفااارا ع ثاااام ع  

 وععدم كفاية الدخلع.  ،الوالدينع

 قاد يكاون سابباً    - ورغم موقعه المتاأخر  -همال الوالدين أن إ ويبدو

رتمااء  همالهم لألبان قاد يدفعاه لإل   مل السابقة؛ فإفي حدوث العوا أساسيًا

ديني عناادا، وعاادم همااالهم لاازرع الااوازع الاا بأحضااان جماعااات السااوء، وإ

ثنااء وقات فراغاه، ناهياأل عان قلاة الادخل وعادم تاوفير          توفير ما يشاغله أ 

ياداع  التي حلت في المركز األول كسبب إلاحتياجاته ماقد يدفعه للسرقة 

   في دور المالحظة. األحداث

عاادة عواماال ذات   هناااكفااإن وبخصااو  العااودة للاادار ماارة أخاارى    

بعاااد الخاااروج مااان دار  صااادقاءكاااان علاااى رأساااها ععااادم تغييااار األتاااأثير 

ععاااادم تأهياااال الحاااادث نفساااايا خااااالل وجااااودا فااااي دار     ، والمالحظااااةع

ثاام عاسااتمرارا بتعااامي المخاادرات أو الكحااولع يلااي ذلااأل       ،المالحظااةع

عرفااض  نفسااه خروجااهع وبالقاادرعنظاارة المجتمااع الساالبية للحاادث بعااد   

  ثم عالفشل الدراسيع. ،األسرة للحدث بعد خروجهع

متغيار حاسام؛ وهاو ماا تباين فاي الادخول         صادقاء تأثير األأن  ويبدو

للمرة األولاى والاذي يتكارر فاي مساألة العاودة للسالوك الجاانل، فالحادث          

والااذين ربمااا كااانوا ماان   صاادقاء أنفسااهميخاارج ماان الاادار لكنااه يقاباال األ 

عاااامي المخااادرات، ناهياااأل عااان الوصااام االجتمااااعي للحااادث مااان قبااال    مت

المجتماااع والمحيطاااين، ورفاااض األسااارة للحااادث، وفشاااله دراسااايا؛ وهاااي  

 العوامل التي تعزز من فر  عودته للسلوك الجانل.
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دخاول   فاي عوامال واالساباب التاي قاد يكاون لهاا تاأثير        هذا الفصل بعاض ال  اولتني

ومااادى تأثيرهاااا. ثااام نساااتعرج االساااباب التاااي تكااارس العاااود       اإلصاااالحيات،النااازالء 

 . وينتهي الفصل بخالصة عامة واستنتاجات.  لإلصالحيات

 

ير بعاض العوامال واألساباب علاى دخاول النازالء       ( تاأث 64-2) رقام  يوضل الجدول

ذات تاأثير   عادة  لإلصالحيات وذلأل للمرة األولاى. ويتضال مان الجادول وجاود عوامال      

 بدرجات متفاوتة سوف نستعرضها حسب أهميتها. كانت نإو

عتعااامي  ع مبقااا للجاادولالتااأثير الكبياارعحاال فااي المرتبااة األولااى ماان حيااث  وقااد 

وحاال فااي  (،%61.4)نااه مااؤثر بدرجااة كبياارة بلغاات  إ :فنساابة ماان قااالوا  ،المخاادراتع

وحال فاي المرتباة     (،%60.4)المرتبة الثانية عضعأل الرقابة المجتمعيةع بنسبة بلغات  

فااي المرتبااة الرابعااة عالفشاال    وحاال (،%57.5)الثالثااة ععاادم كفايااة الاادخلع بنساابة    

، (%52.6)وحل سادسا ععدم تكافؤ الفار ع بنسابة    (،%55.5)الدراسيع بنسبة 

فتشامل عالمعاملاة القاساية     ،ما العوامل األقل أهميةأوبنسبة مماثلة كذلأل عالديونع. 

 ثم عالتعصب الطائفيع. ،غياب عالقدوةعو ،من المحيطينع
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وجاااود عااادد كبيااار مااان العوامااال واألساااباب      إلاااى  - إجماااااًل –ول دويشاااير الجااا 

ى التاااي تااادفع باااالبعض للوقاااوع فاااي باااراثن الجريماااة والسااالوك المنحااارف ياااأتي علاااا          

نااااه األكثاااار تااااأثيرا حسااااب النتااااائج، ثاااام  أسااااها عتعااااامي المخاااادراتع الااااذي يباااادو رأ

ون علااااى ن يكااااأضااااعأل رقابااااة المجتمااااع، والحاجااااة الماديااااة كعاااادم كفايااااة الاااادخل و    

يفاااااء بهااااا، ثاااام الفشاااال الدراسااااي الااااذي ياااانعكس علااااى النزياااال ديااااون ال يسااااتطيع اإل

عتماااااد  فااااة المخاااادرات واال: إن يمكاااان القااااول فاااار  حصااااول الشاااااب علااااى عماااال. 

ترويجهااااا إلااااى  ها قااااد ياااادفع بااااالبعضئعليهااااا والخااااوف ماااان عاااادم تااااوفر مباااااله شاااارا

لسااااد احتياجاااااتهم ماااان جهااااة وماااان جهااااة أخاااارى لكااااي يتااااوفر لهاااام مصاااادر دخاااال         

تاااأثير نقااام الااادخل والاااديون ماااا يفسااار لناااا   إلاااى  نسااابة كبيااارة أشااااروا أن  والسااايما

 سبب بروز متغير المخدرات كعامل مؤثر بدرجة كبيرة.

 

 ( 64-2) رقمجدول 

 درجة تأرير بعض العوامل واألسبا  عل  دخول اإلصالحية )للمرا األول (

التكرارات  العوامل  م

 والنسب

 تأرير

  بير

تأرير 

 متوسط

تأرير 

 ضعية

ال يوجد 

 تأرير

بدون 

 إجابة

 اإلجمالي

 409 24 92 32 90 171 ك الطفولة السيوة  .1

% 41.8 22.0 7.8 22.5 5.9 100 

سرية أو الخالفات األ  .2

 العائلية

 409 23 103 35 93 155 ك

% 37.9 22.7 8.6 25.2 5.6 100 

 409 17 119 30 61 182 ك التفكأل األسري  .3

% 44.5 14.9 7.3 29.1 4.2 100 

 409 24 126 29 63 167 ك العنأل األسري  .4

% 40.8 15.4 7.1 30.8 5.9 100 

 409 17 90 32 102 168 ك غياب القدوة الحسنة  .5

% 41.1 24.9 7.8 22.0 4.2 100 
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التكرارات  العوامل  م

 والنسب

 تأرير

  بير

تأرير 

 متوسط

تأرير 

 ضعية

ال يوجد 

 تأرير

بدون 

 إجابة

 اإلجمالي

 409 21 119 58 101 110 ك انحراف أحد األقرباء     .6

% 26.9 24.7 14.2 29.1 5.1 100 

إهمال الوالدين أو   .7

 أحدهما

 409 23 117 30 80 159 ك

% 38.9 19.6 7.3 28.6 5.6 100 

المعاملة القاسية من   .8

 المحيطين

 

 409 23 101 46 77 162 ك

% 39.6 18.8 11.2 24.7 5.6 100 

 409 28 152 60 69 100 ك التعصب الطائفي  .9

% 24.4 16.9 14.7 37.2 6.8 100 

 409 29 139 54 77 110 ك النعرات القبلية  .10

% 26.9 18.8 13.2 34.0 7.1 100 

 409 24 71 63 86 165 ك الفشل في الدراسة     .11

% 40.3 21.0 15.4 17.4 5.9 100 

دم وجود عمل ع  .12

 )البطالة(

 

 409 21 63 23 75 227 ك

% 55.5 18.3 5.6 15.4 5.1 100 

المشكالت في بيوة   .13

 العمل

 409 28 101 56 91 133 ك

% 32.5 22.2 13.7 24.7 6.8 100 

عدم تكافؤ الفر    .14

 في المجتمع

 

 409 27 77 36 98 171 ك

% 41.8 24.0 8.8 18.8 6.6 100 

 دخل عدم كفاية ال  .15

 

    

 409 17 54 44 79 215 ك

% 52.6 19.3 10.8 13.2 4.2 100 

 الفقر  .16

 

 409 13 50 38 73 235 ك

% 57.5 17.8 9.3 12.2 3.2 100 
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التكرارات  العوامل  م

 والنسب

 تأرير

  بير

تأرير 

 متوسط

تأرير 

 ضعية

ال يوجد 

 تأرير

بدون 

 إجابة

 اإلجمالي

 409 18 69 25 62 235 ك الديون  .17

% 57.5 15.2 6.1 16.9 4.4 100 

 409 21 58 37 78 215 ك األصدقاء  .18

% 52.6 19.1 9.0 14.2 5.1 100 

 409 19 72 40 69 209 ك ضعأل الوازع الديني     .19

% 51.1 16.9 9.8 17.6 4.6 100 

الجهل بالقوانين   .20

 واألنظمة

 409 23 74 45 82 185 ك

% 45.2 20.0 11.0 18.1 5.6 100 

ضعأل الرقابة   .21

 المجتمعية  

 409 26 67 39 101 176 ك

% 43.0 24.7 9.5 16.4 6.4 100 

 409 18 53 25 66 247 ك الفرا   .22

% 60.4 16.1 6.1 13.0 4.4 100 

 409 21 80 28 62 218 ك تناول الخمور  .23

% 53.3 15.2 6.8 19.6 5.1 100 

 409 13 72 20 53 251 ك تعامي المخدرات      .24

% 61.4 13.0 4.9 17.6 3.2 100 
 

قااد حاال فااي الموقااع متقاادم كمااؤثر       عالفاارا ع( أن 65-2يوضاال الجاادول رقاام )  

بمتوسااط  عالفقاارعيليااه  ،(3.30وساابب فااي دخااول اإلصااالحية بمتوسااط حسااابي بلااه )

عادم  ع، ثام  (3.22ع بمتوساط حساابي )  تعاامي المخادرات  عثام   ،(3.24حسابي بلاه ) 

. ويالح  تقارب المتوسطات في األساباب  (3.20جود عملع بمتوسط حسابي بله )و

أهام أساباب دخاول     ُتعاد ات أن البطالة والفقر وتعاامي المخادر  بيمكن القول واألخرى. 

 اإلصالحية.  
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درجة تأرير بعض العوامل واألسبا  ل المتوسط الحسابي( 65-2جدول رقم )

 (للمرا األول )عل  دخول اإلصالحية 

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي التكرار التأرير

 1.074 3.30 391 الفرا 

 1.066 3.24 396 الفقر

 1.169 3.22 396 تعامي المخدرات     

 1.121 3.20 388 عدم وجود عمل )البطالة(  

 1.158 3.18 391 الديون

 1.090 3.16 392 عدم كفاية الدخل     

 1.107 3.16 388 األصدقاء

 1.207 3.08 388 تناول الخمور

 1.173 3.06 390 ضعأل الوازع الديني     

 1.124 3.01 383 ضعأل الرقابة المجتمعية    

 1.169 2.98 386 األنظمةالجهل بالقوانين و

 1.162 2.95 382 عدم تكافؤ الفر  في المجتمع

 1.150 2.90 385 الفشل في الدراسة    

 1.191 2.89 392 غياب القدوة الحسنة

 1.214 2.88 385 الطفولة السيوة

 1.230 2.78 386 الخالفات األسرية أو العائلية

 1.308 2.78 392 التفكأل األسري

 1.241 2.78 386 اسية من المحيطينالمعاملة الق

 1.278 2.73 386 إهمال الوالدين أو أحدهما

 1.317 2.70 385 العنأل األسري

 1.205 2.67 381 المشكالت في بيوة العمل

 1.197 2.52 388 انحراف أحد األقرباء    

 1.248 2.42 380 النعرات القبلية

 1.241 2.31 381 التعصب الطائفي
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درجة تأرير بعض العوامل واألسبا  عل   المتوسط الحسابي( 65-2شكل رقم )

 (للمرا األول )دخول اإلصالحية 
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أهاااام األسااااباب المااااؤثرة فااااي ععااااودةع النزياااال    (66-2يوضاااال الجاااادول رقاااام )

اب تام قياساها علااى   عادة أساب   تلإلصاالحية مارة أخارى، أي تكارار الجريماة. وقااد ورد     

 مقياس كبير ومتوسط وضعيأل أو دون تأثير.

وقد حل في المرتبة األولى كمؤثر كبير ععدم وجاود عمال للنزيال بعاد خروجاهع      

لمن قالوا عتأثير كبيرع. وحال فاي المرتباة الثانياة عنظارة المجتماع        (%70.4)بنسبة 

. وحال  كبياراً  أثار ذلاأل   إلاى أن  (%62.8)للسجين بعد خروجهع حيث أشار ما نسبته 

ذلاااأل ماااا نسااابته إلاااى  فاااي المرتباااة الثالثاااة عباااارة عألن المجتماااع ياااراا مجرمااااع وأشاااار

 اإلصاالحية عبارة عالتعارف علاى أشاخا  داخال      ةالرابع تبة، وحل في المر(61.1%)

رتباااة الرابعاااة مكااارر عتاااراكم  ملهااام دور فاااي عاااودة النزيااال لإلصاااالحيةع. وحااال فاااي ال  

ععادم   ةالخامسا  تبة. وحل في المر(%60.4)ا نسبته العبارتين مإلى  الديونع وأشار

وعبارة عشعور الساجين باالظلم والقهار بعاد خروجاهع.       ،تأهيل السجين قبل خروجهع

 عتأثير كبيارع. وحال فاي    :لمن قالوا (%58.9)وقد حصلت العبارتان على ما نسبته 

ع. حيةاإلصاال عبارة ععدم تغيير السجين ألصدقاءا بعد خروجاه مان    المرتبة السادسة

وهناك عوامل وأسباب أقال أهمياة لعال منهاا: عكاون العقوباات غيار رادعاةع وعالفشال          

 الدراسيع.

فاااي العاااودة   حاسااامالعامااال االقتصاااادي    إلاااى أن - إجماااااًل –ويشاااير الجااادول  

إلااى  ضااافةإوتااراكم الااديون عليااه،   اإلصااالحيةفعاادم تااوفر عماال للخااارج ماان   ؛للسااجن

قباال أفااراد المجتمااع قااد تكااون أهاام االسااباب  الوصاام االجتماااعي الااذي يتعاارج لااه ماان

أن  التي تدفعه للعودة للسجن. ويمكن التدليل علاى أهمياة العامال االقتصاادي بحقيقاة     

 لإلياداع حل في مرتبة متقدمة كسبب  كمصدر دخل غير مشروع قد ترويج المخدرات

 .اإلصالحيةفي 
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 ( 66-2)رقم جدول 

 دا لإلصالحية )عدا مرات(عوالمدا تأرير بعض العوامل واألسبا  عل  

 

 العوامل م

 واألسبا 

التكرارات 

 والنسب

تأثير 

 كبير

تأثير 

 متوسط

تأثير 

 ضعيأل

ال يوجد 

 تأثير

بدون 

 إجابة

 اإلجمالي

العقوباااااااااااااااات فاااااااااااااااي   .1

اإلصااااااااالحية ليساااااااات 

 رادعة

 409 37 87 41 94 150 ك

% 36.7 23.0 10.0 21.3 9.0 100 

التعااارف علاااى أشاااخا    .2

فااااي اإلصااااالحية يكااااون   

لهاااااام دور فااااااي عااااااودة   

 البعض لإلصالحية 

 409 14 36 23 89 247 ك

% 60.4 21.8 5.6 8.8 3.4 100 

نظاااااااااااارة المجتمااااااااااااع    .3

للسااجين بعااد خروجااه 

 من اإلصالحية

 

 409 16 26 29 81 257 ك

% 62.8 19.8 7.1 6.4 3.9 100 

عاااااااادم القاااااااادرة علااااااااى   .4

االنساااجام ماااع المجتماااع 

بعااااااااد الخااااااااروج ماااااااان   

 اإلصالحية

 409 15 47 39 108 200 ك

% 48.9 26.4 9.5 11.5 3.7 100 

الفشاااال فااااي الدراسااااة   .5

بعااااااد الخااااااروج ماااااان   

 اإلصالحية

 409 24 55 54 103 173 ك

% 42.3 25.2 13.2 13.4 5.9 100 

عدم وجود عمال بعاد     .6

الخااااااااااااااااروج ماااااااااااااااان 

 اإلصالحية

 409 12 26 19 64 288 ك

% 70.4 15.6 4.6 6.4 2.9 100 

 409 21 50 20 71 247 ك تراكم الديون    .7

% 60.4 17.4 4.9 12.2 5.1 100 

المعاملااااة القاسااااية ماااان    .8

أحاااااد أو بعاااااض أفاااااراد 

 األسرة

 409 22 77 44 114 152 ك

% 37.2 27.9 10.8 18.8 5.4 100 
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 العوامل م

 واألسبا 

التكرارات 

 والنسب

تأثير 

 كبير

تأثير 

 متوسط

تأثير 

 ضعيأل

ال يوجد 

 تأثير

بدون 

 إجابة

 اإلجمالي

رفض أسرة الساجين لاه     .9

بعااااااااد خروجااااااااه ماااااااان   

 اإلصالحية

 409 24 90 47 74 174 ك

% 42.5 18.1 11.5 22.0 5.9 100 

تأهياال السااجين مهنيااا    عاادم  .01

 خالل وجودا في اإلصالحية

 409 27 51 35 82 214 ك

% 52.3 20.0 8.6 12.5 6.6 100 

عاادم تأهياال السااجين نفساايًا    .00

 خالل وجودا في اإلصالحية

 409 21 33 30 84 241 ك

% 58.9 20.5 7.3 8.1 5.1 100 

معاناة السجين من مشاكالت    .02

نفسااااية بعااااد خروجااااه مااااان    

 اإلصالحية

 409 23 34 25 99 228 ك

% 55.7 24.2 6.1 8.3 5.6 100 

الخالفاااات المساااتمرة داخااال    .03

 األسرة

 409 21 78 53 92 165 ك

% 40.3 22.5 13.0 19.1 5.1 100 

يصاابل السااجين حاقاادًا علااى   .04

المجتمااع بعااد خروجااه  ماان   

 اإلصالحية      

 409 19 83 47 91 169 ك

% 41.3 22.2 11.5 20.3 4.6 100 

شااااااعور السااااااجين بااااااالظلم     .05

والقهاااار بعااااد خروجااااه ماااان   

 اإلصالحية      

 409 17 35 31 85 241 ك

% 58.9 20.8 7.6 8.6 4.2 100 

عدم وجاود متابعاة للساجين      .06

 بعد خروجه من اإلصالحية

 409 19 52 24 78 236 ك

% 57.7 19.1 5.9 12.7 4.6 100 

 409 16 79 37 71 206 ك االستمرار في تناول الخمور    .07

% 50.4 17.4 9.0 19.3 3.9 100 

االسااااااااتمرار فااااااااي تعااااااااامي   .08

 المخدرات  

 409 22 62 27 64 234 ك

% 57.2 15.6 6.6 15.2 5.4 100 

عااااااااادم تغييااااااااار الساااااااااجين    .09

بعااد خروجااه ماان    ألصاادقائه

 اإلصالحية

 409 18 52 28 73 238 ك

% 58.2 17.8 6.8 12.7 4.4 100 

تعاااااود النزيااااال علاااااى حيااااااة    .21

 ونالسج

 409 18 73 47 72 199 ك

% 48.7 17.6 11.5 17.8 4.4 100 

 409 19 36 37 67 250 ك ألن المجتمع يراا مجرمًا   .20

% 61.1 16.4 9.0 8.8 4.6 100 

 409 16 46 31 92 224 ك الشعور بالعار واإلحبا   .22

% 54.8 22.5 7.6 11.2 3.9 100 
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دًا كأحاااد األساااباب فاااي دخاااول   يوضااال الجااادول أن العامااال االقتصاااادي مهااام جااا   

ععاادم وجااود عماالع     لمااؤثراإلصااالحية عاادة ماارات، حيااث بلااه المتوسااط الحسااابي       

وهااااو األعلااااى ، يليااااه عنظاااارة المجتمااااع للسااااجينع بمتوسااااط حسااااابي بلااااه    (3.55)

، ثام عنظارة المجماع    (3.37)، ثم ععدم تأهيل السجين نفسيًاع بمتوسط بله (3.45)

لكل منهماا. ويظال    (3.26)ا عبارتان بمتوسط بله القاسية للسجينع والتي أشارت له

 العامل االقتصادي هو األهم عند النظر للفروق بين المتوسطات الحسابية.  

 

 ( 67-2)رقم جدول 

عودا لإلصالحية المدا تأرير بعض العوامل واألسبا  عل  ل المتوسط الحسابي

 (عدا مرات)

 ارياالنحرا  المعي المتوسط الحسابي التكرار التأرير

عااااادم وجاااااود عمااااال بعاااااد الخاااااروج مااااان  

 اإلصالحية

397 3.55 .859 

نظاارة المجتمااع للسااجين بعااد خروجااه ماان  

 اإلصالحية

393 3.45 .891 

التعرف على أشخا  في اإلصالحية يكون 

 لهم دور في عودة البعض لإلصالحية 

395 3.38 .950 

عدم تأهيال الساجين نفسايًا خاالل وجاودا      

 في اإلصالحية

388 3.37 .949 

شعور السجين بالظلم والقهر بعد خروجه 

 من اإلصالحية     

392 3.36 .962 

 988. 3.36 390 ألن المجتمع يراا مجرمًا 

معاناااة السااجين ماان مشااكالت نفسااية بعااد   

 خروجه من اإلصالحية

386 3.35 .942 

 1.048 3.33 388 تراكم الديون 

عاادم وجااود متابعااة للسااجين بعااد خروجااه  

 ةمن اإلصالحي

390 3.28 1.061 

بعد خروجه  عدم تغيير السجين ألصدقائه

 من اإلصالحية

391 3.27 1.069 



 

 

 197

 ارياالنحرا  المعي المتوسط الحسابي التكرار التأرير

 1.026 3.26 393 الشعور بالعار واإلحبا 

 1.128 3.21 387 اإلستمرار في تعامي المخدرات 

عاادم تأهياال السااجين مهنيااا خااالل وجااودا  

 في اإلصالحية

382 3.20 1.072 

المجتمااع  عاادم القاادرة علااى االنسااجام مااع   

 بعد الخروج من اإلصالحية

394 3.17 1.028 

 1.194 3.03 393 اإلستمرار في تناول الخمور 

الفشاااال فااااي الدراسااااة بعااااد الخااااروج ماااان 

 اإلصالحية

385 3.02 1.079 

 1.174 3.02 391 تعود النزيل على حياة السجون

 1.165 2.89 388 الخالفات المستمرة داخل األسرة

علاى المجتماع بعاد     يصبل الساجين حاقاداً  

 خروجة  من اإلصالحية     

390 2.89 1.182 

المعاملة القاسية مان أحاد أو بعاض أفاراد     

 األسرة

387 2.88 1.136 

رفااض أساارة السااجين لااه بعااد خروجااه ماان 

 اإلصالحية

385 2.86 1.222 

 1.193 2.83 372 العقوبات في اإلصالحية ليست رادعة
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 ( 67-2)رقم  شكل

عودا لإلصالحية المدا تأرير بعض العوامل واألسبا  عل  ل ابيالمتوسط الحس

 (عدا مرات)
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للوقاااوع فاااي باااراثن  عااادد مااان العوامااال واألساااباب التاااي تااادفع هنااااك

يااأتي  )السااجون( اإلصااالحياتعنااد ناازالء   الجريمااة والساالوك المنحاارف  

كثار  األ اأنهما أتضال  عتعاامي المخادراتع الاذي    ، وعالبطالةع على رأسها

الحاجااة الماديااة  ع، وعضااعأل رقابااة المجتمااع عتااأثيرا حسااب النتااائج، ثاام   

، عيفاء بهاا ون على النزيل ديون ال يستطيع اإلكعدم كفاية الدخل وان يك

الااذي ياانعكس علااى فاار  حصااول الشاااب علااى      عالفشاال الدراسااي عثاام 

   عمل.

والخاوف   ، فاة المخادرات واالعتمااد عليهاا    و البطالة: إن يمكن القول

ترويجهاااا لساااد  إلاااى  ها قاااد يااادفع باااالبعض ئم تاااوفر مبااااله شااارا مااان عاااد 

وماان جهااة أخاارى لكااي يتااوفر لهاام مصاادر دخاال        ،احتياجاااتهم ماان جهااة  

تااأثير نقاام الاادخل والااديون مااا    إلااى  نساابة كبياارة أشاااروا  أن  والساايما

 يفسر لنا سبب بروز متغير المخدرات كعامل مؤثر بدرجة كبيرة.

ع العامال االقتصاادي  عإن فا وبخصو  العود لالصاالحية مارة أخارى    

اإلصاالحية  فعادم تاوفر عمال للخاارج مان       ؛في العود للساجن  حاسما كان

الاذي يتعارج لاه     عالوصام االجتمااعي  عإلاى   ضافةإوتراكم الديون عليه، 

مااان قبااال أفاااراد المجتماااع قاااد تكاااون أهااام االساااباب التاااي تدفعاااه للعاااودة  

أن  ةللساااجن. ويمكااان التااادليل علاااى أهمياااة العامااال االقتصاااادي بحقيقااا     

مرتبااة الحاال فااي   ع كمصاادر دخاال غياار مشااروع قااد   تاارويج المخاادرات ع

 .وذلأل في معظم حاالت العود اإلصالحيةفي  لإليداعكسبب  األولى
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مان بارامج وأنشاطة    هذا الفصل تقييم نازالء دور المالحظاة لماا يقادم لهام       يتناول

، وكااذلأل ماادى فاعليااة الباارامج المقدمااة. وينتهااي الفصاال بخالصااة    ور المالحظااةفااي د

 عامة وبعض االستنتاجات.
 

( رأي المبحااوثين فااي ماادى اإلسااتفادة ماان الباارامج     68-2يوضاال الجاادول رقاام ) 

حراف. يمكن القاول مان خاالل    لالن األحداثالمقدمة في دار المالحظة للحد من عودة 

ن المبحاوثين ياارون أن الباارامج التاي تقاادم فااي دار المالحظااة   إ :نظارة سااريعة للجاادول 

عمفيدة جداع، حياث جااءت أعلاى نسابة لفواة عاساتفادة عالياةع لجمياع البارامج ماعادا           

باارامج عااالج اإلدمااان التااي جاااءت أعلااى نساابة لفوااة عالتوجااد إسااتفادةع حيااث بلغاات         

 .  (%33.5)ستفادة عاليةع لتلأل البرامج فقد بلغت نسبتها إفوة ع إال أن (38.7%)

سااتفادة عاليااة( حيااث بلغاات إأمااا بقيااة الباارامج فقااد جاااءت أعلااى نساابة فيهااا لفوااة ) 

%( ثااام 54.2%( تلتهاااا بااارامج النصااال واإلرشااااد )72.9بالنسااابة للبااارامج الدينياااة )

%(،ثام بارامج التأهيال    45.2%(،ثم برامج الرعاية الصاحية ) 48.4البرامج الترفيهية )

 %( 37.4%( وأخيرا برامج التأهيل المهني)40.6النفسي )

أن الباارامج المقدمااة فااي دور المالحظااة قااد تكااون      إجمااااًل إلااى  ويشااير الجاادول  

دمااان مااا باارامج عااالج اإلأ. مفياادة وخاصااة الباارامج الدينيااة، وباارامج النصاال واإلرشاااد  

جااة الملحااة لباارامج عرعايااة الحقااةع    وباارامج التأهياال المهنااي فضااعيفة، مااا يؤكااد الحا    



 

 

 201

وقااد تتمثاال تلااأل الرعايااة بدراسااة  روفااه األساارية،       للحاادث بعااد خروجااه ماان الاادار   

 ومعرفة المحيطين به وخاصة الرفاق الذين يقضي معهم معظم أوقاته.

 دار المالحظة وانشطة ( مدا االستفادا مف برامج68-2) رقم جدول

استفادا  البرامج

 عالية

استفادا 

 متوسطة

استفادا 

 ضعيفة

ال توجد 

 استفادا

بدون 

 إجابة

 اإلجمالي

 )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك )%( ك 

 %100 155 1.9 3 7.1 11 3.2 5 14.8 23 72.9 113 البرامج الدينية

البااااااااااااااااااااااااااارامج  

 الترفيهية
75 48.4 49 31.6 16 10.3 13 8.4 2 1.3 155 100% 

بااااارامج النصااااال  

 اإلرشاد
84 54.2 48 31.0 13 8.4 7 4.5 3 1.9 155 100% 

باااارامج التأهياااال  

 النفسي
63 40.6 32 20.6 25 16.1 27 17.4 8 5.2 155 100% 

باااارامج التأهياااال  

 المهني         
58 37.4 32 20.6 20 12.9 33 21.3 12 7.7 155 100% 

باااارامج الرعايااااة  

 الصحية               
70 45.2 33 21.3 21 13.5 22 14.2 9 5.8 155 100% 

امج عاااااااالج بااااااار

 اإلدمان               
52 33.5 20 12.9 11 7.1 60 38.7 12 7.7 155 100% 

 

( مدى االستفادة مان بارامج وأنشاطة دور المالحظاة،     69-2يوضل الجدول رقم )

حيث ضمت سبع بارامج كماا يارد فاي الجادول. وقاد حلات فاي المرتباة األولاى البارامج            

مج النصاال واإلرشاااد بمتوسااط بلااه    ، يليااه باارا (3.57)الدينيااة بمتوسااط حسااابي بلااه    

ثام بارامج الرعاياة الصاحية بمتوساط       (3.22)، ثم البرامج الترفيهية بمتوساط  (3.38)

، فااي حااين انخفضاات االسااتفادة ماان بارامج عااالج اإلدمااان التااي يباادو أنهااا  (3.03)بلاه  

 أل برامج التأهيل المهني والنفسي.ملحة، وكذل

كثار  األينية وبرامج النصل واإلرشاد هي ويشير الجدول عمومًا إلى أن البرامج الد

 فرة موال العام. اربما ألنها هي المتو ؛فائدة
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 دار المالحظة وانشطة مدا االستفادا مف برامجل المتوسط الحسابي( 69-2) رقم جدول

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي التكرار البرامج

 866. 3.57 152 البرامج الدينية
 828. 3.38 152 شادبرامج النصل اإلر
 945. 3.22 153 البرامج الترفيهية

 1.111 3.03 146 برامج الرعاية الصحية
 1.153 2.89 147 برامج التأهيل النفسي
 1.200 2.80 143 برامج التأهيل المهني
 1.351 2.45 143 برامج عالج اإلدمان

 

 دار المالحظة نشطةوا مدا االستفادا مف برامجل المتوسط الحسابي( 69-2) شكل رقم
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( رأي المبحاااااوثين فاااااي مااااادى فاعلياااااة البااااارامج  70-2) يوضااااال الجااااادول رقااااام 

واألنشاااااطة المقدماااااة فاااااي دار المالحظاااااة. ويتساااااق هاااااذا الجااااادول ماااااع الجااااادول        

( الااااااذي يوضاااااال ماااااادى اسااااااتفادة المبحااااااوثين ماااااان الباااااارامج    62السااااااابق رقاااااام )

 دار المالحظة.   المقدمة في

تلتهاااا  (،%40.6)حياااث بلغااات   ،وقاااد جااااءت أعلاااى نسااابة لفواااة عفاعلاااة جاااداع    

وهناااااك مااااا مجمااااوع نساااابته  . (%38.1)بنساااابة بلغاااات  ،فوااااة عمتوسااااطة الفاعليااااةع 

الباااارامج غياااار فاعلااااة أو ساااايوة؛ وهااااي نساااابة يجاااادر    إلااااى أن أشااااارو (%21)نحااااو 

 عدم تجاهلها.

ج المقدماة فاي دور المالحظاة قاد تكاون      أن البارام إلى  -إجمااًل  -ويشير الجدول 

كمااا أشاارنا فااي  األحااداثإال أن  مااع وجااود نساابة معتباارة ياارون العكااس، مفياادة وفاعلااة

للساالوك  معرعايااة الحقااةع للحااد ماان عااودته   باارامجإلااى  ونقااد يحتاااج  سااابقموضااع 

 .الجانل

 ( مدا فاعلية البرامج واألنشطة 70-2) رقم جدول

 النسبة )%( تالتكرارا درجة فاعلية البرنامج

 40.6 63 جدًا فاعلة

 38.1 59 الفاعلية متوسطة

 9.7 15 أبدًا فاعلة غير

 8.4 13 سيوة

 3.2 5 بدون إجابة

 100.0 155 اإلجمالي
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 ( مدا فاعلية البرامج واألنشطة 70-2) شكل رقم
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أن البرامج المقدمة في دور المالحظة قد تكاون   بينت النتائج

أمااا . فياادة وخاصااة الباارامج الدينيااة، وباارامج النصاال واإلرشاااد     م

وبارامج التأهيال المهناي فضاعيفة، ماا يؤكاد        ،دماان برامج عالج اإل

الحاجاة الملحااة لباارامج عرعاياة الحقااةع للحاادث بعاد خروجااه ماان    

وقد تتمثال تلاأل الرعاياة بدراساة  روفاه األسارية، ومعرفاة         ،الدار

 يقضااي معهاام معظاام أوقاتااه المحيطااين بااه وخاصااة الرفاااق الااذين  

وماان ثاام تصااميم باارامج مناساابة لكاال حاادث بمااا يناسااب  روفااه       

 مكانات.إاألسرية وما يتوفر في محيطه من 

البارامج المقدماة فاي دور المالحظاة قاد      إن  كما بينت النتائج

 .مع وجود نسبة معتبرة يرون عكس ذلأل تكون فاعلة
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لما يقدم لهم مان بارامج وأنشاطة فاي      اإلصالحياتتناول هذا الفصل تقييم نزالء ي

، وكذلأل مدى فاعلية البارامج المقدماة. وينتهاي الفصال بخالصاة عاماة       اإلصالحيةدور 

 وبعض االستنتاجات.

 

مااان البااارامج   اإلصاااالحياتمااادى اساااتفادة نااازالء   (71-2يوضااال الجااادول رقااام ) 

عفائدة عالياةع   متدرج مقياسب. وقد تم قياسها اإلصالحيةواألنشطة المقدمة لهم في 

جميااع الباارامج  أن  أو عغياار مفياادةع. ويباادو  ،وعفائاادة متوسااطةع وعفائاادة ضااعيفةع  

إلااى  فائاادتها متوسااطة أو أقاال ماان ذلااأل؛ عفااالبرامج الدينيااةع علااى ساابيل المثااال أشااار 

من العينة، تليهاا بارامج عالنصال     (%34.5)ها مفيدة بدرجة كبيرة نسبة لم تتجاوز أن

لياه  إشارة البرنامجين هما أكثر ما يمكن اإل ولعل هذين (،%29.1)واإلرشادع بنسبة 

ومنهاا عبارامج عاالج     ،نها ال تقادم بمهنياة  أفي هذا الباب. وهناك برامج غير مفيدة أو 

أن  نهاا غيار مفيادة، كماا    أ (%53.1)فقاد أشاار زهااء     ،ها ملحةنأدمانع التي يبدو اإل

عاادم فائاادة عباارامج التأهياال النفساايع، وأشااار مااا   إلااى  أشاااروا (%48.2)مااا نساابته 

 عدم فائدة البرامج الترفيهية.إلى  (%44.7)نسبته 
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لتأهيااال  اإلصاااالحياتالبااارامج المقدماااة فاااي  إلاااى أن -إجماااااًل  -ويشاااير الجااادول 

 ،ضاعيفة وأنهاا قاد ال تقادم بصاورة محترفاة      إلاى  و بين متوسطة الفائادة  النزالء تتأرجل

أو تساعد على تأهيلهم بصورة تحد من عاودتهم للسالوك    ،بحيث تكون جاذبة للنزالء

تليهاا بارامج    ،مفيادة المنحرف. ومع ذلأل فقد حظيت البرامج الدينياة بموقاع متوساط ك   

والتااي قااد تكااون ملحااة تظاال  عباارامج عااالج االدمااانع أن  رشاااد، فااي حااينالنصاال واإل

 قليلة الفائدة، وكذلأل برامج التأهيل النفسي، والبرامج الترفيهية.

ويلفت االنتباا التركيز على برامج عاالج اإلدماان ربماا لوجاود عادد كبيار مان باين         

وماان ثاام عبااروا عاان    اإلصااالحيةالناازالء مماان كااانوا يتعااامون المخاادرات قباال دخااول    

 وع.  برامج من هذا النإلى  حاجتهم

 اإلصالحيات وأنشطةمدا االستفادا مف برامج ( 71-2جدول رقم )

التكرارات  البرامج

 والنسب

استفادا 

 عالية

استفادا 

 متوسطة

استفادا 

 ضعيفة

ال يوجد 

 استفادا

بدون 

 إجابة

 اإلجمالي

 409 17 112 51 88 141 ك البرامج الدينية

% 34.5 21.5 12.5 27.4 4.2 100 

 409 23 183 71 56 76 ك البرامج الترفيهية

% 18.6 13.7 17.4 44.7 5.6 100 

برامج النصل 

 اإلرشاد

 409 24 134 61 71 119 ك

% 29.1 17.4 14.9 32.8 5.9 100 

برامج التأهيل 

 النفسي

 409 28 197 54 42 88 ك

% 21.5 10.3 13.2 48.2 6.8 100 

برامج التأهيل 

 المهني        

 409 24 151 43 74 117 ك

% 28.6 18.1 10.5 36.9 5.9 100 

برامج الرعاية 

 الصحية            

 409 27 156 73 70 83 ك

% 20.3 17.1 17.8 38.1 6.6 100 

 409 34 217 42 42 74 ك برامج عالج اإلدمان           

% 18.1 10.3 10.3 53.1 8.3 100 
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كااان اإلفاااادة منهاااا فاااي    ( أن أكثااار البااارامج التاااي يم  72-2يتضااال مااان الجااادول )  

تليهاا بارامج النصال     ،(2.66البرامج الدينياة بمتوساط حساابي بلاه )    هي اإلصالحيات، 

فااي حااين  .(2.41ثاام باارامج التأهياال المهنااي بمتوسااط ) ،(2.45واإلرشاااد بمتوسااط )

 فرها.  ال فائدة البرامج األخرى كبرامج عالج اإلدمان ربما لعدم توقت
 

 مدا االستفادا مف ل سابيالمتوسط الح( 72-2جدول رقم )

  اإلصالحيات وأنشطةبرامج 

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي التكرار البرامج

 1.233 2.66 392 البرامج الدينية

 1.252 2.45 385 برامج النصل اإلرشاد

 1.280 2.41 385 برامج التأهيل المهني        

 1.192 2.21 382 برامج الرعاية الصحية            

 1.186 2.06 386 البرامج الترفيهية

 1.246 2.06 381 برامج التأهيل النفسي

 1.216 1.93 375 برامج عالج اإلدمان           
 

 مدا االستفادا مف ل المتوسط الحسابي( 72-2رقم ) شكل

  اإلصالحيات وأنشطةبرامج 
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( مااادى فاعلياااة البااارامج واألنشاااطة المقدماااة فاااي      73-2رقااام ) يوضااال الجااادول 

انهاا   (%32). وقد أشار ما نسابته  من ذوي العود هائالصالحيات من وجهة نظر نزال

ماااا الاااذين قاااالوا عمتوساااطة أنهاااا عغيااار فاعلاااة أباااداع. إقاااالوا  (%20.3)و عسااايوةع

 علة جداع.نها عفاإقالوا  (%16.6)مقابل  (%24.2)فقد بلغت نسبتهم  ،الفاعليةع

غياار  اإلصااالحياتالباارامج واألنشاطة المقدمااة فااي   إجمااااًل إلااى أنويشاير الجاادول  

نها إ :وان الذين قالوا ،فادة نسبة كبيرة من العينة تتجاوز النصأل تقريبًاإفاعلة حسب 

والذين قالوا فاعلة جدا كانت نسبتهم أقال   ،نحو الربع ممتوسطة الفاعلية كانت نسبته

متوساطة مقاباال  إلااى  يرونهاا فاعلاة   (%40)نحااو ن إ :مكان القاول  مان خماس العينااة. ي  

 يرون غير ذلأل مع وجود نسبة صغيرة لم يجيبوا عن السؤال. (50%)

 

 ( مدا فاعلية برامج وأنشطة اإلصالحيات73-2)رقم جدول 

 النسبة )%( التكرارات مدا فاعلية البرامج واألنشطة

 16.6 68 جدًا فاعلة

 24.2 99 الفاعلية متوسطة

 20.3 83 أبدًا فاعلة غير

 32.0 131 سيوة

 6.8 28 بدون إجابة

 100.0 409 اإلجمالي
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 ( مدا فاعلية برامج وأنشطة اإلصالحيات73-2) شكل رقم
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لتأهيااال  اإلصاااالحياتالبااارامج المقدماااة فاااي   أن  يتضااال مااان النتاااائج 

وأنهاا ال تقادم   ي العاود،  من وجهة نظر النزالء ذو  عغير مفيدةع نزالءال

بصاااورة محترفاااة بحياااث تكاااون جاذباااة للنااازالء أو تسااااعد علاااى تاااأهيلهم  

بصااورة تحااد ماان عاااودتهم للساالوك المنحاارف. وماااع ذلااأل فقااد حظيااات        

النصاااال عبموقااااع متوسااااط كمفياااادة تليهااااا باااارامج      عالباااارامج الدينيااااة ع

عبارامج عاالج االدماانع والتاي قاد تكاون ملحاة        أن  ، فاي حاين  عواالرشاد

الباااارامج ع، وعالتأهياااال النفساااايعليلااااة الفائاااادة، وكااااذلأل باااارامج تظاااال ق

. ويلفت االنتباا التركيز على برامج عالج اإلدمان ربما لوجاود  عالترفيهية

عاادد كبياار ماان بااين الناازالء مماان كااانوا يتعااامون المخاادرات قباال دخااول   

 بااارامج مااان هاااذا الناااوع. إلاااى  ومااان ثااام عباااروا عااان حااااجتهم اإلصاااالحية

ع كااذلأل بمعنااى انهااا ال غياار فاعلااةع الباارامج واألنشااطةأن  ويمكاان القااول

حساب افاادة نسابة كبيارة مان العيناة        تحدث األثر االيجابي المتوقاع منهاا،  

.تتجاوز النصأل تقريبا
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ماع مجموعاة    ((focus group sessionمركزة ندوة تحاورية البحث فريق عقد 

العااودة التااي اشااتملت علااى أسااباب   ؛ساسااية للدراسااةتناولاات المحاااور األلخبااراء ماان ا

حاداث وكاذلأل الباالغين، وسابل الوقاياة، والبارامج المقترحاة        للسلوك المنحرف عناد األ 

   .الجهات المعنية بتنفيذ المقترحاتللحد من العود، و

 

مان مختلاأل التخصصاات،     مان الخباراء   مجموعاة  المركازة  حاورياة النادوة الت  ضمت

ممن لهام بااع فاي العمال األمناي واالجتمااعي واالكااديمي وهام علاى           والخبرات العملية

 النحو التالي:

 اللواء دكتور علي الحارثي، مدير عام مصلحة السجون سابقًا. 

  ،منيةألجامعة نايأل العربية للعلوم اوكيل اللواء دكتور سعد الشهراني. 

  من الفكري بوزارة الداخليةدارة األإالدكتور عبدالرحمن الهدلق، مدير عام. 

 العمل  والمسنين بوزارة األحداثستاذ يوسأل السيالي، مدير عام رعاية األ

 .والتنمية االجتماعية

 بمنطقااة  والتنميااة االجتماعيااةالعماال  حسااان ميااب، ماادير فاارع وزارة إسااتاذ األ

 .سالميةغاثة اإلائب مدير هيوة اإل، ونمكة المكرمة سابقًا
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 ون االداريااة بجامعااة الملااأل الاادكتور حميااد الشااايجي، وكياال كليااة انداب للشااؤ

 .ستاذ علم االجتماع الجنائيأسعود و

  الااادكتور حساااين الحكماااي، وكيااال كلياااة انداب بجامعاااة الملاااأل ساااعود لشاااؤون

 .  الجودة واستاذ الخدمة االجتماعية

 ستاذ التربيةأودة كلية البنات بجامعة اليمامة، الدكتورة سلوى النقلي، عمي. 

     ائية بجامعااة الملااأل  الاادكتورة الجااازي الشاابيكي، عمياادة مركااز الدراسااات النساا

 .  ستاذ الخدمة االجتماعيةأ، وسعود سابقًا

 ساااتاذ علااام الااانفس بجامعاااة األميااارة ناااورة بنااات      أعائشاااة حجاااازي،   ةالااادكتور

 .عبدالرحمن

المستشاار المشارف علاى    كتور عبادالرحمن العنااد   ستاذ الدكل من األالندوة أدار 

، والادكتور خالاد الرديعاان أساتاذ علام االجتمااع       الدراسات والبحاوث فاي مركاز أسابار    

   والمدير التنفيذي للدراسة.
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م ماا  أسباب عودة الحدث للسالوك المنحارف ونجمال أدنااا أها      حولتنوعت انراء 

   :قيل في الموضوع
ذ

 وعدم فصالهم عان بعاض فيماا يتعلاق       األحداثقضية اختال  إلى  تمت اإلشارة

بناااوع الجااانل التاااي أودعاااوا الااادار مااان أجلهاااا؛ فالفصااال المعماااول باااه فاااي دور  

المالحظة يتم على أساس الفوة العمرية لفصل الكبار عن الصاغار وهاو ماا يعاد     

باي الجانل الصاغيرة يعيشاون ويختلطاون      . الطريقة المتبعة تجعل مرتكغير كاٍف

بمرتكبااي الجاارائم الكبياارة؛ األماار الااذي يجعاال بعضااهم يااتعلم انمامااا ساالوكية        

   .جانحة غير معروفة لهم بحكم اختالمهم مع بعض وتنوع جنحهم

   وعاادم تلبيتهااا لحاجااات الناازالء   ر المالحظااةود ضااعأل الباارامج واألنشااطة فااي ،

 .حظةلجعلهم أسوياء بعد مغادرة دار المال

   غياااب االخصااائيين االجتماااعيين المحتاارفين فااي دور المالحظااة األماار الااذي ال

ن يلاام بااه أة ماان العااالج الساالوكي الااذي يفتاارج  سااتفادماان األ األحااداثيمكاان 

نهااا أالفجااوة بااين األساارة والمدرسااة وإلااى  كااذلأل تماات اإلشااارةواالخصااائيون. 

تاي تتطلاب ردماا    للادار مارة أخارى وهاي الفجاوة ال      األحاداث أحد أسباب عاودة  

 .من خالل تضافر الجهود بين الجهتين في احتواء الحدث وتقويم سلوكه

     وماان األسااباب المهمااة لعااودة الحاادث للاادار قضااية عالوصاام االجتماااعيع التااي

جنحااة  62وجااد ينااه أ علمااًا ؛ماان دار المالحظااة  تالحااق الحاادث بعااد خروجااه 

والتنميااة لعماال امصانفة تسااتوجب الاادخول لادار المالحظااة حسااب لاوائل وزارة    

 . ، تبدأ من جنل صغيرة وتنتهي بجريمة القتلاالجتماعية
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 فبعضها ال  ؛جنحة( 62) عادة تصنيأل الجنلإبهذا الخصو  من المقترحات و

ومتابعااة  ساالوكيًا باال تسااتوجب عالجاااً  ،دار المالحظااةإلااى  يسااتوجب الاادخول

 .للحدث خارج الدار

 ضااعأل باارامج عالرعايااة   ماان أسااباب عااودة الحاادث لممارسااة الساالوك الجااانل   و

 ،الالحقةع؛ فالحدث يعاني من صعوبة االندماج بعد خروجاه مان دار المالحظاة   

ما يدفعه لالقتران برفاق السوء وما يعنياه ذلاأل مان احتمااالت العاودة للسالوك       

 نفساايًا ًاالجاانل. كماا ان القلااق مان المسااتقبل وماا يحملاه فااي مياتاه يعااد سابب       

 .ضطربة وعدوانيةيؤثر على الحدث ويجعل شخصيته م

  ن السابب األول للعاودة للسالوك الجاانل يعاود بالدرجاة       أإلاى   كما تمت اإلشاارة

ماا يساتوجب ضارورة النظار فيهاا       عللتشريعات القانونياة غيار المالئماة   عاألولى 

 فاابعض الساالوكيات ال تسااتوجب  ؛لاادور المالحظااة  األحااداثللحااد ماان دخااول  

 .  يداع بدار المالحظةاإل عقوبة

 حااين انااه يفتاارج  ، فااياألحااداثيتساارعون بإصاادار أحكااام ضااد القضاااة  بعااض

خصااائيين فااي المحاااكم المتخصصااة لعااالج بعااض الحاااالت قباال صاادور  أوجااود 

لحجااااز فااااي دار اباااادائل وماااان المقترحااااات بهااااذا الخصااااو  تفعياااال   أحكااااام. 

كنااوع ماان العقوبااة   وذلااأل  ؛المالحظااة؛ كتكليااأل الحاادث بأعمااال تناسااب عماارا     

 .وصم االجتماعي الحقًاالرادعة وحتى ال يتعرج لل

 ن يكااون أو ،ووضااع حااد أعلااى وحااد أدنااى   عتقنااين العقوباااتع الاابعضقتاار  او

حجااز قاادر  ال لتجنياابهمهناااك مرونااة فااي االحكااام القضااائية الخاصااة باألحااداث      

 .المستطاع وعالجهم سلوكيًا

 ومان   ،نهم أمفال يختلفون عان الكباار  إحداث على لأل ومن األهمية بمكان النظر

يجااااد بااادائل للحجاااز فاااي دار  إقاااانون خاااا  بهااام ماااع ضااارورة   يلااازم سااانثااام 

 .المالحظة
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  خالقيااااة بساااابب  أوأن أباااارز جاااانحهن  ،نحااااراف الفتياااااتإلااااى إ الاااابعضوأشااااار

كباااارامج تعااااديل  ،رفيقااااات السااااوء وغياااااب الباااارامج فااااي دور رعايااااة الفتيااااات  

فاااي توعياااة الفتااااة ومااان ثااام تحاااد مااان عودتهاااا   السااالوك، التاااي تسااااعد كثيااارًا

 .لللسلوك الجان

  وك فالساال ؛عواماال نفسااية بالدرجااة األولااى   إلااى  ساالوك الحاادث  وأعاااد الاابعض

ثنااااء وجاااودا فاااي دار أ ًانفساااي الحااادث تأهياااليلااازم الجاااانل مكتساااب وبالتاااالي 

ضرورة التركيز علاى دور األسارة فاي احتاواء     مع  ،خروجه منها بعدالمالحظة و

 .الحدث بعد خروجه وتعزيز الصلة بين األسرة والمدرسة

 وغيااااب  ،فشااال العمااال االجتمااااعي فاااي دور المالحظاااة   إلاااى أن شااااةوتمااات اإل

ألنهاام لااام   األحااداث فاااي عااودة بعااض    االخصااائيين المااؤهلين قااد يكااون ساابباً     

 .يحصلوا على عالج وتقويم سلوك كافي أثناء وجودهم في الدار

 األحداثمجموعة من العوامل التي تعزز من عودة إلى  كما تمت اإلشارة 

  النحو التالي:على زها نوج للسلوك المنحرف

ذثذذاته:أواًل:ذي ا سذذاتزيذترجعذسع ة
         عدم استفادة الحدث من البرامج اإلصاالحية التاي تنفاذها الادار فاي مجاال معالجاة

ياداع فاي دار المالحظاة مارة     ، الجانل واإلعد أحد أسباب عودته للسلوكيي السلوك

 .أخرى

 هتمام انخرين والنجومية مان  في الدار نوعًا من التقدير للذات وا قد يجد الحدث

 ايفتقاد  ماا  وهاو  ،خالل تفوقه وبروزا في بعض النشامات ومنهاا النشاا  الرياضاي   

األمر الذي قد يشجعه على ممارساة الجناو  بهادف     في أسرته ومجتمعه الخارجي

 .العودة للدار بعد خروجه منها

         تلبيااااة احتياجاتااااه الشخصااااية ماااان تغذيااااة جياااادة ال تتااااوفر لااااه فااااي أساااارته ة

الباااس نظيفاااة ومرتباااة ة ناااوم علاااى سااارر ومكيفاااات وماااالءات غيااار متاااوفرة لاااه    م

 .في بيته، فتلبي هذا االحتياجات رغباته

  فالحاادث قااد يخلااق ألفااة مااع    ؛قااد تاادفع الحاادث للعااود للاادار   مشااكلة حااب المكااان

 .المكان ومع النزالء
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 جاااراء  ل دخاااول الااادار أو بعاااد دخولاااه الااادار قباااعناااد الحااادث  الشاااذوذ الجنساااي

فيتحاول   ؛ء المتكارر علياه أو الممارساات المزدوجاة فاي  ال ضاعأل الرقاباة        االعتدا

 .إدمانإلى  هذا الشذوذ مع غياب العالج

       االرتباااا  العاااامفي أو )الجنساااي( بأحاااد منساااوبي الااادار ساااواء مااان العااااملين أو

 .النزالء: وهو أيضاً نتاج ضعأل اإلشراف النفسي أو عدم الرقابة

  دياادة ماان خااالل احتكاكااه بأصااحاب التجااارب   اكتساااب الحاادث لمهااارات إجراميااة ج

اإلجراميااة المتعديااة للجريمااة التااي أدخاال بموجبهااا الاادار وقبولااه لالنقياااد بحيااث       

 .يكون تابعًا لمجرم أكثر عراقة في اإلجرام

 

ذاملجمنع(:ذ-املة تيذ-زئزيذ)اس زهثزنزًز:ذي ا سذ جمن زيذ 
ذ

 األسرا:

      خصااومة( أو متدنيااة  أن تكااون أساارته مفككااة أو متصاادعة )مااالق، هجااران ،

المستوى االقتصادي على درجة من الفقر ال تمكنها أن تؤمن لاه كال ماا كاان     

يحظى به في الدار من ملبس ومأكال )غاذاء( ومكاان نظياأل لإلقاماة ومناشاط       

وبالتااالي فهااي بيوااة منفاارة للحاادث تجعلااه يفضاال العااودة لاادار اإليااواء      ،ترفيااه

 .ء بداًل من أسرتهبافتعال مشكلة جديدة للعودة لدار اإليوا

      مقابلااة الحاادث بعااد خروجااه ماان الاادار وينطبااق األماار علااى البنااات بنااوع ماان

والنظرة الدونياة التاي تبلاه حاد االحتقاار       ،يريوالتع ،والوصم ،واللف  ،الرفض

 ،واالنتقا  مان  دميتاه باين أفاراد األسارة      ،األسرةإلى  باعتبارا مسبة وإساءة

 .فضاًل عن فقد االحترام والتقدير

 المدرسة:

    ويااتم  ،إفساااد للطااالب عاماالمقابلااة الحاادث بااالتوجس والخيفااة منااه باعتبااارا

وإذا  ،التعامل معه على هذا األساس والطالب يتعاملون معه باعتبارا مشابوهاً 

حاادثت مشااكلة تتجااه إليااه أصااابع االتهااام فضاااًل عاان نظاارة الوصاام وكلمااات          

 .ي(التعبير )دون وجود أخصائي خدمة فرد المجتمع المدرس

 غياب األخصائيين االجتماعيين )الخدمة المدرسية( في المدارس. 
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 مجتما الحي:

   وتحااذير انباااء ألبنااائهم ماان مخالطتااه    ،الجيرة وغياارهمبااوينسااحب عليااه ماان

 .لدار المالحظةلعودة ا في وبالتالي يشعر بالنبذ والرغبة

 العمل:

         ًفاي احتمالياة    ترتفع نسبة البطالاة فاي المجتماع مماا يجعال هاؤالء األقال حظاا

 (600.000)إيجاااد فرصااة عماال ففااي بلااد يزيااد فيااه عاادد العاااملين علااى          

ستمائة ألأل تقريباًا مالاب ومالباة و يفاة فمان الصاعب أن ياوفر ساوق العمال          

أو الجريمة )سارقة   الجنو ،إلى  وبالتالي يؤثرون العودة ،فرصة ألمثال هؤالء

 .اروما شابه لتوفير احتياجاته( ومن ثم اإليداع في الد

 اإلعالم:

  الم دورًا سااالبيًا فاااي رؤياااة المجتماااع للجريماااة  فااايلعاااب اإلعاااالم مااان خاااالل األ

وذلااأل ماان شااقين أولهمااا إبااراز بعااض المجاارمين بصااورة األبطااال        ،والمجاارم

 شايطنة ثام   ،الذين يتمتعون بالجرأة والشجاعة واإلقدام على األعمال الخارقاة 

حتااى لااو كاناات   ،لمجتمااعالجااانحين وإ هااارهم بصااورة الجاارائم الوبائيااة فااي ا   

ا  ثاار  وهذا التوجيهات بشاقيها لها   .أو تحت ضغو  ودوافع ،جرائمهم بسيطة

ذين يسااهل انحاارافهم لقلااة خباارتهم وضااعأل     خاصااة علااى الصااغار الاا    ،ساالبية

 .ثقافتهم
 

ذاملالحظيذسةو ثزسثًز:ذي ا سذترجعذ
 نحرا  الدور عف المبادئ التي أنشئت مف أجل ا مف حيث:إ

   فاابعض الجاانل ال يساااتحق    المناساابة؛  العقوبااة  تقاادير  فااي  الضااعأل التشااريعي

يداعاااه دار إنماااا يمكااان تقاااويم سااالوكه دون إ   ياااداع فاااي الااادار و  مرتكبهاااا اإل

 .المالحظة

 عدم وجود برامج إصال  كافية. 

 فالادار التاي أنشاوت لعادد      ،الزيادة في أعداد المحالين إليها بأكثر من ماقتهم

أن  :أي ؛األربعمائااةإلااى  ثالثمائااةمااا يفااوق ال  بهااا أصاابل يتواجااد  ًاحاادث 120

 ،هذا الزيادة تعاوق قادرة المرافاق علاى تحقياق أغاراج وأهاداف هاذا الادور         

األمر الذي  هذا (11.020)فقد بله عددهم خالل العام السابق ما يزيد عن 
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يعطاااال مهمااااة التقااااويم الساااالوكي واإلشااااراف اإلجتماااااعي والتطااااوير الااااذاتي  

 .للنشا 

  أماااكن  عااادة لوك غياار األنشااطة التااي ال يتااوفرعاادم وجااود فرصااة لتغيياار الساا

 .لممارستها

  لإليااداع مااع السااعوديين وهااذا النقطااة      لوافاادينحااداث االسااما  بتحوياال األ

كاناات ماان أكثاار العواماال التااي ساااهمت فااي تاادهور أوضاااع هااذا الاادور وذلااأل   

بظهاور  ، مماا يسااهم   بإلحاق بعض األفارقة من ذوي البنية الجسامانية القوياة  

 .األحداثنسي بين الشذوذ الج

  عاادادهم إذ يلازم  ؛ إفاي الاادور  ة العاملاة صار البشااري اللعن عاداد الجيااد اإل غيااب

   .وتأهيلهم بشكل مهني واحترافي للتعامل مع األحداث

 التشريعات والنظم:

      المطلع على التشريعات المنظمة ألعمال هذا الادور ولوائحهاا التنفيذياة يجاد

ة، ولكااان هاااذا التشاااريعات خاصاااة  أنهاااا جيااادة جااادًا ومفصااالة وهادفاااة ودقيقااا 

ولام تطارأ عليهاا     ،)العقابية( لم تتطور ولم تستجب لطبيعة حراك المجتمعاات 

وتسااتدرك التاادني فااي مسااتوى     ،مراجعااات دوريااة تسااد الثغاارات المسااتجدة   

وكاااذلأل  ،الااادور وقااادرتها علاااى تحقياااق األهاااداف التاااي أنشاااوت مااان أجلهاااا       

ر  الكساااب فاااهم مااان تعطاااى أفضااالية لهاااؤالء لتمكيااان   تشاااريعات العمااال لااام   

 .وبالتالي القبول المجتمعي ،الشريأل

 

 ن عودة الحدث لممارسة السلوك الجانل لها عدة أسبابإ :مما سبق يمكن القول

 نوجزها على النحو التالي: مبقا لما أدلى به الخبراء،

  والتقويم في دور المالحظة اإلصال ضعأل برامج. 

   في الدور وعدم فصلهم األحداثاختال. 

 االخصائيين االجتماعيين المؤهلين بشكل جيد غياب. 

 الوصم االجتماعي الذي يالحق الحدث بعد خروجه من الدار. 

  فراج عن الحدثالرعاية الالحقة وغيابها بعد اإل رامجبضعأل. 

 ضعأل التشريعات الخاصة باألحداث. 
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  األحداثحكام لحجز أصدار إتسرع القضاة في. 

 خروجه من الدار االضطرابات النفسية عند الحدث بعد. 

 غياب بدائل السجن أو الحجز. 

 فراجرفاق السوء ومخالطتهم بعد اإل. 

 وجود هوة بين دور األسرة والمدرسة. 

  حتواء الحدث والتعامل معهإضعأل دور المدرسة في. 
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ية. وقااد بيناات النتااائج صااالحن يعااودون لإلمماا اإلصااالحياتهناااك نساابة ماان ناازالء 

% ينطبااق علاايهم مفهااوم 43الكميااة فااي الفصااول السااابقة ان نساابة كبياارة ماانهم زهاااء   

ية بساااابب تكاااارار ذات الجريمااااة التااااي دخاااال  صااااالحعالعااااود الخااااا ع أي العااااودة لإل

جابااات بسااؤال الخبااراء حااول أسااباب العااود فااإن اإل  . وماارةماان أجلهااا أول  اإلصااالحية

 :أهميتهاحسب  رتبت التاليةعلى األسباب  -يبًاتقر–أجمعت 

  اإلجرام فياكتساب خبرات وصداقات وشراكات مع مساجين أكثر خبرة. 

 ذ ياتم دمجهام   إ ؛ياداع النازالء  فاي عملياة إ   الادقيق والمانظم   تصنيألال غياب

   .بصرف النظر عن خبراتهم االجرامية

     شاارات عاادم وجااود تصاانيأل لكاال فوااة ماان فوااات المسااجونين والخااروج بمؤ

 .واضحة تبين في أي االتجاهات أو الجرائم تكثر فيها العودة

         هناك من يتحايل وبالاذات ساجناء األماور المتعلقاة بااألمور المالياة قاروج

كفااالت، الابعض مانهم يرتاب لالساتدانة بشاكل وهماي مثال شاراء          كالونحوا 

 .السيارات والخروج بعد ذلأل

 فاارج عنااه لاادور المجاارم  م وتقماام المناازالء المفاارج عاانه المجتمااع لل وصاام

 .واالستجابة لهذا الدور

 اإلصالحيةمن  هبعد خروج للنزيل عدم وجود فرصة عمل. 

  اإلصالحيةغياب عالرعاية الالحقةع للنزيل بعد خروجه من. 

 ومراكاز   وعادم وجاود جهاود اجتماعياة     ،وأسارته  نزيال تدهور العالقة بين ال

 .مع أسرته النزيل لتحسين عالقة استشارات أسرية
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مجموعددة مددف المقترحددات للحددد مددف عددودا األحدددا  لدددار      المشددار ونقدددم 

 المالحظة، من ا:

 الوقاية وتتمثل في مواجهاة هاذا الظااهرة فاي بداياة نشاأتها وفاي         -الوقاية -الوقاية

ل بالمعرفاة  فترة االستنبات وهي الصأل الرابع االبتدائي والذي يمثال مرحلاة االنتقاا   

إمااا لتاادني القاادرات    ،الكليااات والجماال وتساارب الاابعض ماانهم    إلااى  ماان المفااردات 

إلاى   الاذهاب والهاروب منهاا،   وكارا المدرساة،   وومستوى الاذكاء ويحادث التسارب،    

الرساوب فاي هاذا المرحلاة، أو     وااللتفاف حول مان يلاتقطهم،   والتشرد، والمقاهي، 

ة مشاااكل الصااغار والتاادخل المبكاار  لااذا يتطلااب األماار دراساا  ؛التعااذر ماان المدرسااة

وكيفية التادخل النتشاالهم مان وساط      ،لحلها، وحتى األمفال الذين تتصدع أسرهم

الصااراع األسااري والتفكااأل فااي األساار المتصاادعة )مااالق، انفكاااك، انحااراف انباااء      

 .واألمهات( وذلأل بعمل مسل شامل

   رضااين لالنحااراف إعااادة النظاار فااي التشااريعات المتعلقااة باألحااداث الجااانحين والمع

 .لمواكبة التطور المجتمعي بما مرأ عليه من إيجابيات وسلبيات

    ضااارورة وجاااود اساااتراتيجية واضاااحة لرعاياااة األحاااداث المعرضاااين لالنحاااراف فاااي

 .المدارس والمجتمع

    العماال مااع األفااراد، مااع الجماعااات، تنظاايم    )إدخااال الخدمااة االجتماعيااة المدرسااية

 .ضمن العملية التربوية (المجتمع

     العمل على إعداد وتدريب أخصائيين اجتماعيين )إعداد الكاوادر العلمياة والعملياة

 .المؤهلة(

  األحداثإعادة النظر في تقويم دور رعاية  . 

  دواتها ووسائلها بماا يتناساب   أاعي والعمل على تطوير مفاهيمها والتوجيه االجتم

 .وذلأل لعمل دراسة متكاملة عن وضعها ،مع إيقاع العصر

 فقط المالحظة على السعوديين قصر دور. 
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 بلدانهمإلى  جانبقوبات التعزيزية وتشهير ترحيل األجانب وتوقيع العمحاكمة األ. 

 ألنهااا عقوبااة  ؛حااالل العقوبااات البديلااة باادال ماان عقوبااة السااجن فااي دور المالحظااةإ

 . حيانا تكون مدمرةأ ًاوتخلأل  ثار ،متعدية تلحق بالحدث وبأسرته

 مثاال  ،الناعمااة للتغيياار الوسااائلواساامها  ،الترفيااه الهااادف العماال علااى نشاار وسااائل

المساابقات  وإقاماة  المساابل  والمساار    والمادارس  وحيااء  المالعب فاي األ إنشاء )

 نوالمااااااد األحياااااااءالرياضااااااة االجتماعيااااااة علااااااى مسااااااتوى وممارسااااااة  ،الثقافيااااااة

 .والمنامق ،المحافظاتو

 دارة وقد صدر قرار بإنشااء اإل المتابعة وليس مكاتب  اية الالحقةإيجاد مكاتب للرع

 – 1404). وكانات هنااك موافقاة مان وزارة المالياة ماا باين        لالحقاة ية ااالعامة للرع

لام   لكنهاا  ،ومكاتاب المتابعاة   ،الحقةنشاء عدد من مكاتب الرعاية الإعلى  ها(1408

 ،والمدرساااة ،وتشااامل األسااارة  ،المجتماااعو باااين النزيااال  تعتماااد )تحساااين العالقاااة 

   .والحي(

 األحاااداثخصاااائيين اجتمااااعيين ماااؤهلين فاااي المااادارس والساااجون ودور   أ يجاااادإ 

    .خصائيات في مؤسسات رعاية الفتياتأو ،والمالحظة

  اف )توجياه اجتمااعي( فاي    يجاد دور لرعاية الفتيات المعرضات لالنحرإإحياء فكرة

  .عداد مجهولي النسبأ ل زيارة 

  بحياث   ،لدراسة وإكسابهم مهنراغبين في االغير عمل برامج تأهيل مهني لألحداث

عناادما تنتهااي ماادتهم يمكاان أن يجاادوا عماااًل وال يكونااوا لقمااة سااائغة للمجاارمين        

 .المحترفين

  تحسين وضع أماكن اإليداع في الدور بحيث تحقيق األغراج التي أنشوت من

 .أجلها بتحقيق التفرد في المعاملة والتأهيل واإلسكان وتنوع الجريمة

 رعاية الفتياتلالتوجيه وامج واألنشطة في دور المالحظة، إعادة النظر في البر. 

  الحارة )السكن(وألحداث المنتهية مدة محكومياتهم في المدارس اتغيير بيوة. 

 واختيار الكفاءات المؤهلة  ،إصال  أوضاع الكوادر البشرية العاملة بدور اإليواء

 .ت الشخصيةمع تدريبهم على وضع خط فاصل بين العالقة المهنية والعالقا

 هم ئضرورة التواصل والتعاون مع أولياء أمور األحداث وتأهيلهم لكيفية تقبل أبنا

 .وحتى خروجه منهامنذ دخول الحدث للدار 
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 بعد فترة معينة بأخذ إجازات للمبيت مع  مإتاحة الفرصة لمن تحسن سلوكه

 بحيث تعطى الحق للجهة على ،أسرهم مع تضمين ذلأل في التشريعات واللوائل

 .ضوء تقارير السلوك صالحية منل فرصة المبيت

  أن تكون هناك مراجعات ألداء المؤسسات العقابية ووضع معايير لتحقيق األهداف

التي أنشوت من أجلها وأال يسند اإلشراف على تقويم أعمال هذا الدور في 

 .القيادة العليا للوزارات

 رفة بما يدور في الميدانمتمكنين مهاريًا وعلى مع الدور مدراء ن يكونأ يفترج، 

حتى ال يكون توجيههم وقرارتهم في تقويم العاملين بعيدة عن المعرفة لما يدور 

 . في الميدان

 متخصصين  من قبل إيجاد بدائل لتحسين السلوك من خالل اإلشراف االجتماعي

 .ليتمكنوا من معالجة أوضاع األحداث في المدارس ؛في المدارس

 قسام الشرمة إلنهاء الخالفات البسيطة لألحداث دون إعطاء مرونة وصالحية أل

 مع إيجاد  لية عقابية لذوي الجرائم البسيطة دون الحاجة ،رفعها لجهات التقاضي

 . إيداعهم بدور اإليواءإلى 

 ليكون دورها إيجابيًا ولتسهم  ؛التنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم بكافة أنواعها

الوع    لتغير من الجريمة بأسلوب يبتعد عنفي حمالت التوعية المجتمعية با

  .المباشر واختيار األساليب المؤثرة

 بإعداد برامج توعوية  والتنمية االجتماعيةالعمل  قيام فريق متخصم من وزارة

 .من خالل اإلدارة العامة أو كلمة األسرة المساعدة بالشؤون االجتماعية

 تقنين األحكام الشرعية. 

 ما يمكف إيجازه عل  النحو التالي: ومف المقترحات األخرا

 خرىأشراك وزارة التعليم مع جهات إ. 

 تشكيل لجنة على مستوى عالي لمتابعة التنفيذ. 

  عمل برامج خاصة للسجون )المنتهية بالتو يأل(بالقطاع الخا  قيام. 

  على العمل داخل السجون الخا  برامج مهنية، وتشجيع القطاععمل.   

  جراءات التقاضيإسرعة. 

 اإلصالحياتلبعض نزالء  إعادة عقوبة التغريب. 

 التفعيل الصحيل للجمعيات األهلية في الدعم والمساعدة. 
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 بناء النزيل: مشاريع خيرية مثل مؤسسة الراجحي، مركز الدعوة في البديعة. 

  ية الحائرإصالحخر مع  مبادرة حياة: مشروع. 

  اية أسر السجناءبغطاء حكومي لرع تعمل لجنة أهليةوهي لجنة تراحم دعم. 

 بهم، وعدم دمجهم مع أصاحاب   المخالفات والجنل بسجن خا  يداع أصحابإ

   .الكبيرة اإلصالحياتالجرائم في 

 عدم وجود تعاون بين رعاية الشباب والسجون. 

 رياضية في السجون جود مالعب وأنشطةضرورة و. 

 ضرورة وجود القيادة الواعية في السجون. 

 جتماعيين والنفسيينخصائيين االتكثيأل دور األ. 

 لمفرج عنهمايجاد فر  عمل ل. 

 تشخيم حالة الحدث. 

 يلاازم تأهياال الحاادث قباال خروجااه ماان   المنحاارف يااتم تعلمااه، وبالتااالي  الساالوك

 .الدار

 هئوكذلأل أصدقا ،وذلأل بقيام أسرته بزيارته في الدار ،تأهيل الطفل. 

        م يعاودون  العالج الدوائي والنفساي مهام لمان عنادهم اضاطراب سالوكي يجعلها

 .للجريمة

  حتاااى ال يعاااود للسااالوك  كامااال نفساااي تأهيااالفبعضاااهم يحتااااج بالنسااابة للكباااار

   .المنحرف

 يوقعهاا فاي    ،هلهاا ومان عملهاا   أ قبل رفضها منفإن وخروجها  بعد براءة الفتاة

االهتماام بتأهيلهاا نفسايا، والتأكياد علاى أسارتها        حالة نفسية سيوة، وهناا يلازم  

 .للحد من عودتها للسلوك المنحرفها ائبل احتو ؛بعدم رفضها

 االجتماع في المدارس مثاًل تفعيل خدمة المجتمع(). 

 التركيز على الجانب الوقائي. 

 خدمة المجتمع لحماية الصغار. 

 وهناا يلازم   ينعكس علاى سالوكه كبياراً   مما  ،قد يتعرج الطفل لإلساءة صغيرًا ،

 .مفال من العنأل األسري والمدرسيحماية األ

 النحراف في المدارس )قابلة للقياس(وضع مؤشرات ل. 

 من خالل برامج عالرعاية الالحقةع الحد من العود. 
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 عنه كافية ملأل النزيل معلوماتن يحوي يفترج أ. 

 نفراد لما لها من خصوصية(حالة على إ)تعامل كل  تفريد الحاالت. 

  إنشاء مراكز استشارية أسريةضرورة.. 

 الترفيهوتقدير الذات وألمن اك ؛شباع احتياجات المراهق األساسيةإ. 

  الحدث للسلوك الجانل وسائل الترفيه في البيت قلت نسبة عود زادتكلما. 

 غياب ثقافة التعامل مع األحداث من قبل األسرة. 

 وهاي   اإلصاالحيات ع للمفارج عانهم مان    بياوت منتصاأل الطرياق   يفترج وجود ع

 .يخضع فيها المفرج عنهم للمناصحة شبه بالشاليهاتأماكن أ

 رامج منوعة داخل البيوتب. 

 التعامل مع األسر.   

 وجود خط ساخن للمراكز االستشارية، ودعم المراكز الموجودة. 

 نشااطة غياار الرياضااة، لماالء فاارا   أماادن، البلااديات، ورعايااة الشااباب،  مانااات الأ

 .السجين بعد خروجه

  التأهيل التعليم، وجود متخصصين لبرامجالتعليم: وزارة . 

 يجابيةمثلة اإلسيوة، وعدم انتشار األاالمثلة ال انتشار. 

  مما يتطلب زيادة مخصصاتها لبرامج التوعويةانقم ميزانيات. 

 )كثرة البرامج الدينية الوعظية وغياب البرامج األخرى. )وتضاربها 
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التنسايق فيماا بينهاا للحاد     نهاا  هناك عدد من الجهات الحكومية واألهلياة التاي يمك  

 جرامي وهم على النحو التالي:المفرج عنهم للسلوك المنحرف واإل من عودة

 .)برامج رعاية الحقة( والتنمية االجتماعيةالعمل  وزارة -1

 .)المدارس( عليموزارة الت -2

 .وزارة الداخلية )أقسام الشرمة( -3

 .)برامج رعاية الحقة( مصلحة السجون -4

 .حكام القضائية وبدائل السجن(األ وزارة العدل )تقنين -5

 .)برامج المناصحة( سالميةرة الشؤون اإلاوز -6

 .لتوفير فر  عمل للمفرج عنهم دوق تنمية الموارد البشرية )هدف(صن -7

 .(هيوة الترفيه )أنشطة ترفيهية -8

 .)برامج رياضية( الهيوة العامة للرياضة -9

 .الجمعيات الخيرية )كجهات داعمة( -10

 .القطاع الخا  )كجهات داعمة( والشركات في مؤسساتال -11
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نااااااااقش هاااااااذا الفصااااااال نتاااااااائج المقاااااااابالت ماااااااع الخباااااااراء       

شااااركوا فاااي النااادوة التحاورياااة المركااازة التاااي      الاااذينوالخبيااارات 

، حاااااول الطااااارق المثلاااااى فاااااي  نظمهاااااا المركاااااز حاااااول الموضاااااوع 

ففااااي الحااااد ماااان  اااااهرة العااااود للساااالوك المنحاااارف والجاااارائم.       

حاااداث للسااالوك المنحااارف كاااان التركياااز    محاااور أساااباب عاااودة األ  

واضااااحًا علااااى ضااااعأل الباااارامج واألنشااااطة، وغياااااب األخصااااائيين     

قضاااااااااية الوصااااااااام  إلاااااااااى  االجتمااااااااااعيين المحتااااااااارفين، إضاااااااااافة 

االجتماااااعي، وضااااعأل باااارامج الرعايااااة الالحقااااة والتساااارع بااااالحكم  

علااااااااى األحااااااااداث وحجاااااااازهم، وماااااااان ثاااااااام اكتسااااااااابهم بعااااااااض   

 دور المالحظة.  السلوكيات المنحرفة أثناء تواجدهم في 

م تناااول العااود عنااد ناازالء اإلصااالحيات  وفااي المحااور الثاااني تاا 

حيث ركز الخبراء على اختال  النزالء واكتسابهم لخبارات إجرامياة   

جدياادة، ووجااود الوصاام االجتماااعي وتاادهور العالقااة بااين النزياال      

 وأسرته والمحيطين به.  

وللحاااد مااان عاااود األحاااداث لااادور المالحظاااة وهاااو المحاااور        

لااااث فقااااد اقتاااار  المشاااااركون التركيااااز علااااى ساااابل الوقايااااة،        الثا

وإعاااااااادة النظااااااار فاااااااي تشاااااااريعات األحاااااااداث وتفعيااااااال الخدماااااااة 

االجتماعيااااااااة فااااااااي الماااااااادارس، والعنايااااااااة بااااااااالبرامج فااااااااي دور    
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المالحظاااة، وتطبياااق بااادائل الحجاااز، واالهتماااام بعنصااار الترفياااه،       

وتحساااين أمااااكن اإلياااواء أماااا المحاااور الخاااامس فتنااااول الجهاااات       

ة للمقترحااااااات كااااااوزارة العماااااال والتنميااااااة االجتماعيااااااة،     المنفااااااذ

ووزارة الداخليااااااة، ومصاااااالحة السااااااجون، ووزارة العاااااادل، ووزارة  

الشاااااااؤون اإلساااااااالمية، وصاااااااندوق تنمياااااااة الماااااااوارد البشااااااارية،    

للريااااااااج، والجمعياااااااات الخيرياااااااة، والقطااااااااع     العاماااااااةوالهيواااااااة 

 .  الخا 
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ضاامت وماادراء اإلصااالحيات  تاام تصااميم صااحيفة مقابلااة لماادراء دور المالحظااة     

التااي يرتكبااون  والجاارائم وخصائصااهم، ونمااط الجاانل  العااود ناازالءساامات  أسااولة حااول

 ، وماا يروناه مفياداً   المتاحاة  عادة، وأسباب عودتهم للسلوك الجانل، والبرامج العالجية

 واإلصالحيات. قترحاتهم لتحسين وضع دور المالحظةمن البرامج، ثم م

 

 في الغالب. (ةنس 18-15)عمارهم بين تتراو  أ -

 ن من خلفيات اقتصادية متواضعة في الغالب.يأتو -

 .)متأخرين دراسيا( ضخفنمستواهم التعليمي م -

يااأتون ماان أساار مفككااة بساابب الطااالق والهجاار أو وفاااة أحااد الوالاادين، أو   -

 تعدد زوجات األب.

 .فادة معظم المدراءهي أكثر الجنل حسب إالسرقة  -

 .العنيفة المشاجرات -

 تعامي المخدرات. -

 خالقية كاللوا  والشذوذ.جنل أ -
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 ل األسرة بعد الخروج من الدار.بغياب المتابعة من ق -

 التفكأل األسري.  -

 الوضع االقتصادي المتردي لألسرة. -

 وصمة العار التي تالحق الحدث بعد خروجه. -

 العودة ألصدقاء السوء. -

 عمال مفيدة أو ترويل بريء.الفرا  وعدم إشغال وقت الفرا  بأ -

 يني.الد عضعأل الواز -

 عالم أو التقنية الحديثة.سلوكية سلبية ربما بفعل وسائل اإلنما  أتعلم  -

 حلت البرامج الدينية في المقام األول من حيث الشيوع والكثرة. -

 رشادية النفسية.الجلسات اإل -

 البرامج الرياضية بغرج الترفيه. -

 

 برامج التواصل مع أسرة الحدث. -

 برامج متابعة الدراسة. -

 نجليزية.دورات الحاسب واللغة اإل -

 الورا المهنية. -

 البرامج الرياضية والمسابقات. -

 دمان على المخدرات.برامج عالج اإل -
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 كاان ذلاأل متوقعاا، لكانهم أشااروا     شيء وقاد  إلى  أغلب المدراء لم يشيروا -

بماااا فاااي ذلاااأل  ،البااارامج التاااي تركاااز علاااى الجواناااب العامفياااة عمومااااً  إلاااى 

 ومن ثم تقل فائدتها. ،؛ فتأثيرها وقتي ومحدودالدينية المحاضرات

 فين في دور المالحظة.خصائيين المحترتوفير كوادر خاصة من األ -

 .المدني في البرامج واألنشطة شراك مؤسسات المجتمعإ -

 .بالدور تطوير البرامج الموجودة -

 االهتمام بالرعاية الالحقة )بعد خروج الحدث من الدار(. -

باادورات مفياادة تساااعدهم فااي الحصااول علااى عماال لماان       األحااداثتهيوااة  -

 يرغب خالل وقت الفرا .

 

 

 سنة(. 35 – 19من الفوة الشبابية )من  معظمهم -

 .مستوياتهم التعليمية منخفضة -

 مستوياتهم االقتصادية تتأرجل بين متوسطة وضعيفة. -

 يعانون من الرفض االجتماعي بسبب عالوصم االجتماعيع. -

 هم عزاب لم يسبق لهم الزواج.متباينون في الحالة االجتماعية لكن معظم -
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وبالتالي ميلهم للعنأل مما يانعكس علاى سالوكهم     ؛يتسمون بسرعة الغضب -

 في العنابر مع بعضهم البعض.

 ترويج المخدرات كانت لدى الغالبية منهم. -

 لوا (. عية،خالقيات بصورة عامة )اغتصاب، خلوة غير شراأل -

 السرقات. -

 المشاجرات العنيفة. -

 حقوق مالية. -

 عقوق الوالدين. -

 وعدم حصوله على عمل شريأل. ،الوضع االقتصادي المتردي للنزيل -

 ل األسرة والمجتمع.بوخاصة من ق فراج عنه،النزيل بعد اإل حتواءاعدم  -

، وماان ثاام ماايلهم للعزلااة    هماالجتماااعي الااذي يالحااق المفاارج عاان    الوصاام  -

 االجتماعية.

 االستمرار بتعامي المخدرات أو ترويجها )كمصدر دخل مادي(. -

 في المرة األولى. الرادعة ضعأل العقوبة -

 التدريب المهني والفني. -

 كمال دراستهم.لتعليم العام والعالي لمن يودون إمراحل ا -

 اضية.البرامج الري -
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 ن والمحاضرات الدينية.برامج تحفي  القر  -

 رعاية نفسية واجتماعية. -

 أنشطة ثقافية. -

 البرامج الدينية. -

 البرامج المهنية والتقنية. -

 البرامج الرياضية. -

 برامج التعليم لمختلأل المراحل. -

 ضرار المخدرات.البرامج التوعوية بأ -

 البرامج الثقافية -

 فادة المدراء فكل برنامج مفيد لفوة ما.إجميع البرامج مفيدة حسب  -

 .اإلصالحيةنشطة والبرامج داخل تهيوة أماكن مناسبة لممارسة األ -

 برامج مهنية وتعليمية.بربط العفو عن النزيل بااللتحاق  -

 تحفيز نفسي للنزيل وتطوير ذات. عمل برامج -

 عطاءشهادات تحفيزية لمن ينهون برنامج ما.إ -

 تمام برنامج ما.إتقديم دعم مادي للنزالء عند  -

 أشخا  لم يصدر بحقهم حكم. اإلصالحيةيداع عدم إ -

 ودعمها. اإلصالحياتشراك القطاع الخا  في برامج إ -
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ألحااااداث العائاااادين  أشااااار ماااادراء دور المالحظااااة أن معظاااام ا  

يفاادون ماان أساار ذوات خلفيااة اقتصااادية هشااة اقتصاااديًا ومفككااة،     

 وأن السرقة هي أكثر الجنل التي دخلوا دور المالحظة من أجلها.   

ن مااان أساااباب عاااودتهم غيااااب المتابعاااة األسااارية والوصااام       إو

ت في المقاال  ّلأن البرامج الدينية حإلى  المدراءاالجتماعي. وأشار 

األهميااة والشاايوع مااع ضاارورة عماال باارامج مفياادة    األول ماان حيااث

كالتواصل مع أسرة الحدث وبرامج عاالج اإلدماان وبعاض الادورات     

المفياادة فااي الحاسااب انلااي واللغااة اإلنجليزيااة. ولكااي تاانحج هااذا       

البرامج ألبد من تزويد دور المالحظة بأخصائيين أكفااء واالهتماام   

 ببرامج الرعاية الالحقة.  

أن معظاام العائاادين  إلااى  حيات فقااد أشاااروا أمااا ماادراء اإلصااال 

سانة( وأن مساتوياتهم   34-22لإلصالحيات تقع أعمارهم في الفواة ) 

التعليمياااااة واالقتصاااااادية منخفضاااااة وأنهااااام يعاااااانون مااااان الوصااااام   

االجتمااااعي ورفضاااهم مااان قبااال المحااايط بهااام. وقاااد كاااان تااارويج      

المخااااادرات األكثااااار شااااايوعًا فيماااااا بيااااانهم كسااااابب لإلياااااداع فاااااي    

هشاشااة وضااع  إلااى  ، ويعاازو ماادراء اإلصااالحيات ذلااأل  اإلصااالحيات

العائاااادين اقتصاااااديًا، واسااااتمرارهم بتعااااامي المخاااادرات. وتااااوفر     

اإلصالحيات بعض البرامج كالتدريب المهناي والفناي وبارامج إكماال     

التعليم وتحفي  القر ن الكاريم. وتعاد البارامج الدينياة حساب إفاادة       

   برامج الثقافية.المدراء األكثر فائدة بينما تقل فائدة ال
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يتناول هذا الفصل خالصة الدراسة وما توصلت إليه من نتائج، وبعض التوصايات  

القرار. ويحتاوي الفصال علاى مجموعاة مان البارامج       التي يؤمل أن تكون مفيدة لصناع 

المقترحااة التااي روعااي فيهااا أن تكااون قابلااة للتنفيااذ مااع إيااراد ألهااداف كاال برنااامج،            

 وجدواا، والجهة المقترحة لتنفيذا ومريقة متابعة التنفيذ.

 

ذتنزتذوخصزئصذن الءذدو ذاملالحظيذ يذذويذاس  د: -1

نهام يتركازون فاي    أاالجتماعياة  يتضل من خصاائم وسامات نازالء دور المالحظاة     

دار المالحظاة للمارة    الفوة األكثر من حيث دخولسنة، لكن  (17 و 16)الفوة العمرية 

الثالااث الصااأل ا ساان وهااي غالًباا ،ساانة (15) التااي تكااون أعمارهااا الشااريحة ياألولااى هاا

 ثانوي.الاألول الصأل أو  ،متوسطال

 متأخًرا ترتيبهم أتي يهم من  النزالء من ذوي العود،ن أكثر أالنتائج  كذلأل بينت 

ن الااذي يكااون ترتيبااه األول أو الثاااني أو الثالااث بااين   أبااين األخااوة واألخااوات؛ بمعنااى  

ن األسار تركاز علاى الطفال األول     أأخوته يقل احتمال دخولاه دار المالحظاة؛ ماا يعناي     

عددهم في  ما زاديقل كلَّ باألبناءن االهتمام أال إوالثاني والثالث في التنشوة السليمة، 

 األسرة.

األحاااداث فاااي مرحلاااة التعلااايم الثاااانوي بنسااابة بلغااات زهااااء  العاااود لااادى ويتركاااز 

 .  (%38)وبلغت نسبتهم  ،هناك من هم في المرحلة المتوسطةو، (46%)

 ن معظام أسار المبحاوثين مان ذوات الادخول المنخفضاة جاداً       أبينت النتائج كاذلأل  

ن غالبية األسار  أ علمًا ،ريال (8000)تقل دخولهم عن  (%71)أو المنخفضة؛ فنحو 
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 فارداً  (11)ن األسر التي يبله عادد أفرادهاا   إبل  أفراد؛ يزيد عدد أفرادها عن خمسة

 .  (%21)بلغت نسبتهم نحو  ،فأكثر

ماااالق  بساااببماااا إ ،يعيشاااون فاااي أسااار مفككاااة (%25)ن ماااا نسااابته نحاااو أكماااا 

يماون ماع الوالادين بلغات     ن الاذين يق أ. كماا  اأو وفااة أحادهم   ا،أو انفصالهم ،الوالدين

 .  (%66)نسبتهم نحو 

يحصاااالون علااااى مصااااروفهم ماااان  (%73,5)ن نحااااو إوبخصااااو  المصااااروف فاااا

 الوالدين أو أحدهما.  

يعيشااون فااي بيااوت شااعبية أو  (%66,5)ن زهاااء إوفيماا يتعلااق باانمط المسااكن فاا 

يقيماون   (%94)، والغالبياة العظماى أو نحاو    باإليجاار يساكنون   (%41)شقق، مانهم  

األحداث كما بينت معظم  انحرافوالتي يكثر فيها عادة  ،اء شعبية أو متوسطةفي أحي

 الدراسات.

 (%7.5)وماااا نسااابته  ،والااادهم أحيااااء (%76)ن نحاااو أبينااات النتاااائج كاااذلأل و 

 وربما كانوا من مجهولي الوالدين. ،دون والدين (%23) و ،هم مطلقيناوالد

هم معااااددون ؤنااااة  باااااماااان العي (%30)ن نحااااو أ -كااااذلأل –اتضاااال ماااان النتااااائج 

ماااااان الوالاااااادين مسااااااتوياتهم التعليميااااااة   (%85)ن نحااااااو أو ،)أكثاااااار ماااااان زوجااااااة( 

أو  ،فهاااي أقااال مااان الثاااانوي، وأن معظمهااام يعمااال فاااي القطااااع الحكاااومي       ،منخفضاااة

 وخاصة انباء.   ،األعمال الحرة

نهاااا ليسااات عالقاااة   أوتشاااير النتاااائج إلاااى اساااتقرار عالقاااة الحااادث ماااع والدياااه و       

ولكااان  ،جاااود ماااا يشاااير إلاااى نماااط المشااااجرات الكالمياااة والضااارب سااايوة دائماااا، ماااع و

 بنسب صغيرة.

من األحداث قد دخل أحد أفراد أسارهم   (%39)ن نحو أ -كذلأل –بينت النتائج 

 ،وهاااي نساابة مرتفعااة ومقلقاااة وتلفاات االنتبااااا    ،اإلصااالحية أو دار المالحظااة مااان قباال   

أشااروا إلاى ذلاأل. وماا     لمان   (%45)وذلاأل بنسابة    ،وغالبا فهام يتحادثون عان األخاوة    
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ن لهاام أصاادقاء قااد ساابق لهاام دخااول دار    إ :قااالوا (%62)ن نحااو أهااو مقلااق بحااق  

 نهم ربما وقعوا تحت تأثيرهم في مرحلة ما.أالمالحظة ما يعني 

 

ذوخصزئصذن الءذاإلصالحززتذ يذذويذاس  د:ذتتنزذ -2

هام  ن معظمأنتائج الخاصة بنازالء اإلصاالحيات )الساجون( مان ذوي العاود      البينت 

بنسااابة تبلاااه نحاااو   ، (سااانة 34إلاااى  22)يتركاااز فاااي الفواااة العمرياااة التاااي تمتاااد مااان    

مااانهم  (%60) يقااال تعلااايمهم عااان الثاااانوي، و   (%74)ن ماااا نسااابتهم  أ. و(52%)

 سواء في القطاع الحكومي أو غيرا. ،منتظمة ولكن بصورة غير ،أو يعملون ،مالب

فهاي أقال مان     ،منخفضاة  ذوي دخول (%58)و ما نسبتهم أن الغالبية منهم أكما 

ن نحااو ألام يفصااحوا عان دخاولهم. وتباين كاذلأل       (%35)رياال ماع وجاود    (  8000)

من ذوي العود فاي اإلصاالحيات يعاانون مان الاديون التاي يعيادونها إلاى قلاة           (53%)

 ما يدفعهم لالستدانة.   ،الدخل الشهري وعدم كفايته

ون مااع الزوجااة   يقيماا (%13)ماانهم مااع الوالاادين، وهناااك     (%50)ويقاايم نحااو  

يساكنون   (%47)يقيمون إما في بيوت شاعبية أو شاقق، ومانهم     (%67) بناء، وواأل

وهااي التااي تعااد بيوااة   ،فااي أحياااء شااعبية أو متوسااطة  (%88). ويقاايم زهاااء باإليجااار

 %(.41خصبة للجريمة وخاصة األحياء الشعبية الفقيرة )

 ( أفاراد، 10إلاى   5)ن ويتراو  عدد أفاراد أسار النازالء العائادين لإلصاالحيات باي      

أفاااراد  (10)ن مااان يزياااد عااادد أفاااراد أسااارهم عااان  أفاااي حاااين  (،%46) نسااابة عناااد

 ا.  ما يشير إلى كبر حجم األسرة عموًم (،%17)يشكلون 

لام يسابق لهام الازواج، وأن مان تزوجاوا أكثار مان          (%54,5)ن ماا نسابتهم   أكما 

 ،العاود لاديهم أبنااء   . أيضا فإن غالبياة المتازوجين مان ذوي    (%6)مرة بلغت نسبتهم 

ماا الاذين   أ)مان المتازوجين ولايس جمياع أفاراد العيناة(.        (%34)حيث أشار إلى ذلأل 

مااان جملاااة العيناااة  (%12)فقاااد بلغااات نسااابتهم  ،ملقاااوا ساااواء مااارة واحااادة أو أكثااار

 ا.عموًم
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واتضل كذلأل وجود نسبة ال يستهان بها مان النازالء العائادين لإلصاالحيات سابق      

ن ما أنحو الثلث، في حين  :أي (؛%32.5)وبلغت  ،إلصالحيةن دخل أحد أقاربهم اأ

ن لهاام أصاادقاء دخلااوا اإلصااالحية، وهااي نساابة مرتفعااة        إ :قااالوا  (%58.9 )نساابته 

 وتلفت االنتباا في كل األحوال.

ن الغالبياااة أشااااروا إلاااى أنهاااا تتاااأرجل باااين     إفااا ،وبخصاااو  العالقاااة ماااع األسااارة  

مقارناة بالعالقاة ماع الزوجاة التاي تحال        ،عممتازةع إلى عجيادةع، وخاصاة ماع الوالادين    

والتفااهم   االحتارام في موقع متأخر بعد العالقة مع الوالدين. ويغلب علاى العالقاة نماط    

ا، لكننااا نجااد مااا يشااير إلااى المشاااجرات الكالميااة والعنااأل الجساادي فااي بعااض      عموًماا

 الحاالت؛ وإن بنسب صغيرة.

 

ذقضزيزذن الءذدو ذاملالحظيذ يذذويذاس  د:ذ -3

كثار ممارساة عناد األحاداث؛ ماا قاد يشاير        األن عالسارقةع هاي   أمن النتائج  تضلا

إلى وماأة العامال االقتصاادي والحاجاة المادياة التاي تادفع ببعضاهم لممارساة السارقة.           

واللاوا ، وغيرهاا مان الجاانل     ،والمخادرات  ،أماا القضاايا األخارى فشاملت المشااجرات     

 والخطأل.   ،والتحرا ،االبتزاز :غير المصنفة في الجدول مثل

بشاكل متكارر كلَّماا عااد الحادث للجريماة أو       يقاعهاا  إوبخصو  العقوبة التي يتم 

يقااف دون محاكماة والتاي قاد تعاد مخالفاة       السجن في الغالب، ويليهاا اإل  الجنحة، فهي

وماان ثاام ضاارورة   العقااوبتين،عاان جاادوى هاااتين   لألنظمااة واللااوائل؛ مااا يطاار  سااؤاالً  

 التفكير ببدائل مناسبة لهما.  

ن إوربماا أقال. وهاي و    ا،شاهرً  -في الغالاب  -يداع في دار المالحظة وتبله فترة اإل

نها قد تحدث قطيعاة باين الحادث وأسارته وتجلاب لاه       إال إ ،ا ماقصيرة نوًعفترة كانت 

مااا يفساار تكاارار عودتااه للاادار؛ كمااا أن اإليااداع فااي الاادار مهمااا     اجتماعيااة،عوصاامةع 

ماا قاد يدفعاه     ،اك الحادث بغيارا مان الجاانحين    كانت فترتاه قاد ياؤدي إلاى زياادة احتكا      

ماا يفسار لناا تناوع جانحهم       ، وهاذا لتعلم أنما  مان االنحاراف غيار ماا أودع مان أجلاه      
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ووقوعهم فاي قضاية عالعاود العاامع أي العاودة إلاى الادار بجنحاة مختلفاة عان الجنحاة            

 التي أودع من أجلها الدار في المرة األولى.  

قاد   )ساواء كاان ساجنًا أو إيقافاًا(     ن بادائل الحجاز  أيتضل بجالء من هذا النتاائج  

ن هنااك حاجاة   أا وفائدة للحد من عاودة الحادث للسالوك المنحارف، و    تكون أكثر تأثيًر

بحياث ياتم اساتبعاد عقوباة الحجاز فاي        ،النظار فاي تصانيأل الجانل نفساها      إلعاادة ملحة 

ن هنااك  إفادة مسؤولي الشؤون االجتماعياة فا  إوايقاع عقوبات أخرى. وحسب  ،بعضها

 عادة النظر فيها.إيداع في الدار ما يعني ضرورة جنحة جميعها تستوجب اإل (61)

 

ذ:اس  دذذويذ يذاإلصالحززتذن الءذقضزيزذ -4

سااانة( هاااي أكثااار الفواااات دخاااوال   30 -18ن الفواااة العمرياااة )أاتضااال مااان النتاااائج 

 لإلصالحية، وهي كذلأل أكثر الفوات ععوداع لإلصالحية. وقد تشامل مان هام فاي سان     

أو البحااث عان عماال، وحااديثي التخارج، وربمااا شااملت المتساربين ماان التعلاايم     ،العمال 

األمار الاذي يادفعهم إلاى      ،وقلاة فار  العمال    ،العام والجامعي ممن يعانون من البطالاة 

 سلوكيات منحرفة ومعاودة اقترافها.

ن جريماااة عتااارويج المخااادراتع تحااال فاااي موقاااع متقااادم       أبينااات النتاااائج كاااذلأل   

نهماااااا أوماااااا يجمااااع باااااين الجااااريمتين هاااااو    ،ن بفااااارق ملحاااااو  إع وتليهااااا عالسااااارقة 

ومااان ثااام   ،وقلاااة ذات الياااد عناااد النااازالء   ،ا عااان الحاجاااة االقتصاااادية تعطياااان مؤشااارً 

والساااارقة. يمكاااان  ،كتاااارويج المخاااادرات ؛بحااااثهم عاااان مصااااادر دخاااال غياااار مشااااروعة 

بمعناااى  ؛ناااه ععاااود خاااا عأن العاااود عناااد نااازالء اإلصاااالحيات يغلاااب علياااه  إ :القاااول

عناااد نسااابة كبيااارة مااانهم وهاااو ماااا نااادلل    ةة ذات الجريماااة فاااي المااارات الثالثااا ممارسااا

 عليه بتكرار ترويج المخدرات.

وذلاااااأل بنسااااابة  ،حكاااااام تطبيقاااااً ن عالسااااجن فقاااااطع هاااااو أكثاااار األ  أكمااااا اتضااااال  

 كبيرة ما يفسر لنا سبب اكتظا  السجون السعودية.  
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ن إيقااااااف دون حكااااام قضاااااائي و  ماااااا يشاااااير إلاااااى اإل   -كاااااذلأل –بينااااات النتاااااائج  

ن بااادائل الساااجن قاااد تكاااون أوهاااو ماااا يشاااير إلاااى خلااال ماااا. ويبااادو  ،بنساااب صاااغيرة

فالبااااادائل ساااااتحل مشاااااكلة   ،ونحااااان نااااارى هاااااذا النساااااب المرتفعاااااة    ،مهماااااة للغاياااااة 

اكتظااااا  السااااجون ماااان جهااااة، وماااان جهااااة أخاااارى قااااد ترفااااع عاااان النزياااال عالوصاااام    

 ومن ثم الحد من عودته لإلصالحية مرة أخرى. ،االجتماعيع

)ساجنًا كاان   ا كمادة حجاز   كثر تطبيًقا قل( هي األأشهور ف 6لفترة )ن اأتبين كذلأل 

ن أن هباو  النساب فاي المارة الثالثاة قاد يعناي        أ، وةوذلأل في المرات الثالث أو إيقافًا(،

وهو ما أمكان اساتنتاجه مان     ،ون إلى رفع مدة العقوبة عند تكرار الجريمةؤالقضاة يلج

 قراءة البيانات.

 

ذملالحظيذواس  دةذاسزهز:ي ا سذوأت زبذدخ لذدو ذاذ -5

هنااااك عااادة عوامااال تاااؤثر فاااي الحااادث تنتهاااي باااه إلاااى الحجاااز فاااي دار المالحظاااة  

ثاام  ،وعضاعأل الاوازع الادينيع    ،عتاأثير رفاااق الساوءع   :االجتماعياة، ياأتي علاى رأساها    

وععاادم كفايااة   ،الوالاادينع إهمااالوع ،دمااان المخاادرات والكحااولع   إثاام ع ،عالفاارا ع

 الدخلع.  

ا فااي ا أساساايًّقااد يكااون ساابًب -ورغاام موقعااه المتااأخر -لوالاادين ا إهمااالن أويبادو  

جماعات السوء،  بأحضان لالرتماءبن قد يدفعه لال فإهمالهمحدوث العوامل السابقة؛ 

ثنااء وقات فراغاه، ناهياأل     أهمالهم لزرع الوازع الديني عندا، وعدم توفير ماا يشاغله   إو

لسارقة التاي حلات فاي المركاز      قاد يدفعاه ل   عان قلاة الادخل وعادم تاوفير احتياجاتاه ماا       

 األحداث في دور المالحظة االجتماعية.   إليداعاألول كسبب 

ن هنااك عادة عوامال ذات تاأثير كاان علاى       إفا  ،وبخصو  العودة للدار مرة أخارى 

وععدم تأهيال الحادث    ،صدقاء بعد الخروج من دار المالحظةعرأسها ععدم تغيير األ

ثااام عاساااتمرارا بتعاااامي المخااادرات أو     ،ا خاااالل وجاااودا فاااي دار المالحظاااةع   نفسااايًّ
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 القااادر بو  ،يلاااي ذلاااأل عنظااارة المجتماااع السااالبية للحااادث بعاااد خروجاااهع       ،الكحاااولع

 ثم عالفشل الدراسيع.  ،عرفض األسرة للحدث بعد خروجهعنفسه

صدقاء متغير حاسام؛ وهاو ماا تباين فاي الادخول للمارة األولاى         ن تأثير األأويبدو 

سلوك الجاانل، فالحادث يخارج مان الادار لكناه يقابال        والذي يتكرر في مسألة العودة لل

والااذين ربمااا كااانوا ماان متعااامي المخاادرات، ناهيااأل عاان الوصاام      أنفسااهم، صاادقاء األ

االجتماااعي للحاادث ماان قباال المجتمااع والمحيطااين، ورفااض األساارة للحاادث، وفشااله       

 دراسيا؛ وهي العوامل التي تعزز من فر  عودته للسلوك الجانل.

 

ذ:اسزهزذواس  دةذاإلصالحزيذخ لدذوأت زبذي ا سذ -6

هناك عدد من العوامل واألسباب التي تدفع للوقاوع فاي باراثن الجريماة والسالوك      

وعتعاامي   ،عالبطالاةع  :يأتي على رأساها  ،المنحرف عند نزالء اإلصالحيات )السجون(

ا حساااب النتاااائج، ثااام عضاااعأل رقاباااة نهماااا األكثااار تاااأثيًرأتضااال ا انذلاااال ،المخااادراتع

ن يكااون علااى النزياال ديااون ال  أو ،كعاادم كفايااة الاادخل ،عالحاجااة الماديااةالمجتمااعع، و

بهاع، ثم عالفشل الدراسيع الذي يانعكس علاى فار  حصاول الشااب       الوفاءيستطيع 

 على عمل.  

والخوف من عادم تاوفر    ،ن البطالة و فة المخدرات واالعتماد عليهاإ :يمكن القول

وماان جهااة  ،د احتياجاااتهم ماان جهااة ها قااد ياادفع الاابعض إلااى ترويجهااا لساا  ئمباااله شاارا

ن نسابة كبيارة أشااروا إلاى تاأثير نقام       أوالسايما   ،أخرى لكي يتوفر لهم مصادر دخال  

 ما يفسر لنا سبب بروز متغير المخدرات كعامل مؤثر بدرجة كبيرة. ،الدخل والديون

ا ن عالعامال االقتصااديع كاان حاسامً    إمرة أخارى فا   لإلصالحيةوبخصو  العودة 

وتااراكم الااديون عليااه،  ،جن؛ فعاادم تااوفر عماال للخااارج ماان اإلصااالحيةفااي العااودة للساا

ضافة إلاى عالوصام االجتمااعيع الاذي يتعارج لاه مان قبال أفاراد المجتماع قاد تكاون             إ

ساااباب التاااي تدفعاااه للعاااودة للساااجن. ويمكااان التااادليل علاااى أهمياااة العامااال          أهااام األ
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د حال فااي  ن عتارويج المخاادراتع كمصادر دخال غيار مشااروع قا     أاالقتصاادي بحقيقاة   

 المرتبة األولى كسبب لإليداع في اإلصالحية وذلأل في معظم حاالت العود.

 

ذ ةىذفزيعزيذاسربا جذواالنشطيذف ذدو ذاملالحظي:ذ -7

 ،بينت النتائج أن البرامج المقدمة فاي دور المالحظاة االجتماعياة قاد تكاون مفيادة      

دماان وبارامج   اإل ماا بارامج عاالج   أوخاصة البارامج الدينياة، وبارامج النصال واإلرشااد.      

التأهيل المهني فضعيفة، ما يؤكد الحاجة الملحة لبارامج عرعاياة الحقاةع للحادث بعاد      

وقد تتمثل تلأل الرعاية بدراسة  روفه األسرية، ومعرفة المحيطاين   ،خروجه من الدار

ومان ثام تصاميم بارامج مناسابة       ،وخاصة الرفاق الاذين يقضاي معهام معظام أوقاتاه      ،به

 مكانات.إوما يتوفر في محيطه من  ،ب  روفه األسريةلكل حدث بما يناس

ن البرامج المقدمة في دور المالحظة قد تكون فاعلة مع وجاود  أكما بينت النتائج 

 نسبة معتبرة يرون عكس ذلأل.

 

ذ ةىذف زسزيذاسربا جذواألنشطيذف ذاإلصالحززت:ذ -8

عغيااار  ن البااارامج المقدماااة فاااي اإلصاااالحيات لتأهيااال النااازالءأتضااال مااان النتاااائج ا

بحيااث  ،مفياادةع  ماان وجهااة نظاار الناازالء ذوي العااود، وأنهااا ال تقاادم بصااورة محترفااة  

أو تساااعد علااى تااأهيلهم بصااورة تحااد ماان عااودتهم للساالوك         ،تكااون جاذبااة للناازالء  

تليهااا  ،المنحاارف. ومااع ذلااأل فقااد حظياات عالباارامج الدينيااةع بموقااع متوسااط كمفياادة     

دمانع والتي قاد تكاون ملحاة    عالج اإل ن عبرامجأرشادع، في حين برامج عالنصل واإل

 تظل قليلة الفائدة، وكذلأل برامج عالتأهيل النفسيع، وعالبرامج الترفيهيةع.  

ويلفت االنتباا التركيز على برامج عاالج اإلدماان ربماا لوجاود عادد كبيار مان باين         

وماان ثاام عبااروا عاان   ،الناازالء مماان كااانوا يتعااامون المخاادرات قباال دخااول اإلصااالحية  

ن البااارامج واألنشاااطة عغيااار إ :إلاااى بااارامج مااان هاااذا الناااوع.  ويمكااان القاااول حااااجتهم
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فاادة نسابة   إيجاابي المتوقاع منهاا، حساب     نهاا ال تحادث األثار اإل   أكذلأل بمعناى   ،فاعلةع

 .كبيرة من العينة تتجاوز النصأل تقريبًا

 

ذ رئززتذاسخرباءذواسخ رياتذو ة اءذدو ذاملالحظيذواإلصالحززت:ذ -9

االقتصااااادي  مسااااتواهم( ماااان ذوي العااااود  داث والبااااالغينالفوتااااين )األحاااا  يجمااااع

خفاااقهم الدراسااي؛  إفهااو يتااأرجل بااين المتوسااط والضااعيأل. كمااا لااوح         ،الماانخفض

ويعاانون مان التاأخر الدراساي، بينماا يقتصار تعلايم         ،فاألحداث يتسربون من المدارس

 البالغين في اإلصالحيات على المرحلة الثانوية وغالبا المرحلة المتوسطة.  

بينمااا  ،كمااا تعاااني نساابة ماان الفوتااين ماان التفكااأل األسااري، وخاصااة عنااد األحااداث 

 (35إلاى   19)ومعظمهام فاي الفواة العمرياة مان       ،غالبية نزالء اإلصالحيات مان العازاب  

 فادة مدراء اإلصالحيات.إحسب  ،سنة

ودور  جلهااا الفوتااين فااي اإلصااالحيات أوتنوعاات الجاانل والجاارائم التااي أودعاات ماان  

 ،ثااام المشااااجرات العنيفاااة   ،حياااث لاااوح  انتشاااار السااارقة عناااد األحاااداث    ،المالحظاااة

خالقياة  واللوا ، بينماا ينتشار عناد الباالغين تارويج المخادرات وتعاميهاا، والجارائم األ        

 ،والقضااايا الماليااة، وعقااوق الوالاادين  ،ذات الطبيعااة الجنسااية، ثاام المشاااجرات العنيفااة 

 مما يدخل تحت جرائم العنأل األسري.

أساااباب العاااود؛ فعناااد نااازالء دور المالحظاااة كاااان أهااام سااابب هاااو         كماااا تنوعااات 

عاااااادم االحتااااااواء األسااااااري، وغياااااااب باااااارامج الرعايااااااة الالحقااااااة، وشاااااايوع الوصاااااام   

ا ا قويًّاااافقااااد كااااان العاماااال االقتصااااادي سااااببً   ،مااااا ناااازالء اإلصااااالحيات أاالجتماااااعي. 

فاااي عاااودتهم؛ فعااادم الحصاااول علاااى عمااال ربماااا بسااابب الوصااام االجتمااااعي يااادفعهم      

ن أمااارة أخااارى فاااي مشاااكلة تااارويج المخااادرات للحصاااول علاااى الماااال. كماااا      للوقاااوع

االضااااطراب العالئقااااي مااااع األساااارة والمحيطااااين ياااادفعهم إلتيااااان ساااالوكيات منحرفااااة     

 تعجل بعودتهم لإلصالحية.

وجاااااود قصاااااور فاااااي البااااارامج المقدماااااة ساااااواء فاااااي دور     أشاااااار الجمياااااع إلاااااى  

بساااااااابب غياااااااااب المالحظااااااااة أو اإلصااااااااالحيات؛ فهااااااااي ال تقاااااااادم بحرفيااااااااة عاليااااااااة  
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ن البااااااارامج أنهاااااااا ال تناساااااااب النااااااازالء. صاااااااحيل  أو أ ،خصاااااااائيين االجتمااااااااعييناأل

الدينيااااة تظاااال فاعلااااة وخاصااااة برنااااامج تحفااااي  القاااار ن الكااااريم فااااي اإلصااااالحيات،         

كمااااال تعلاااايمهم العااااام والعااااالي خااااالل وجااااودهم    إن الناااازالء يسااااتطيعون  أوصااااحيل 

فاااادة إالقصاااور حساااب   ن ماااا يقااادم غيااار كااااف. ويعاااود   أال إفاااي هاااذا اإلصاااالحيات،  

الخباااااراء والمااااادراء إلاااااى نقااااام الخبااااارة فاااااي تقاااااديم البااااارامج واألنشاااااطة، وغيااااااب  

ضااااافة إلااااى غياااااب الشااااراكة الفاعلااااة مااااع     إالاااادعم المااااادي المناسااااب لكاااال برنااااامج    

منظمااااااات المجتمااااااع األهليااااااة، والقطاااااااع الخااااااا  فااااااي دعاااااام الباااااارامج المقدمااااااة       

ياااة الالحقاااةع للفوتاااين يعاااد    ن ضاااعأل بااارامج عالرعا أوتقاااديمها بحرفياااة عالياااة. كماااا    

أحاااد أهااام البااارامج التاااي لااام تحااا  بعناياااة كافياااة رغااام وجاااود ماااا يشاااير إلاااى وجاااود      

 هذا البرامج على الورق والمطبوعات الرسمية.
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 ذ:اسم صززتذاسخزصيذ زألحةاث

لمالحظاة ووضاع تادابير    إعادة تصنيأل الجنل للحد مان دخاول األحاداث لادار ا     -

جنحاة ارتكااب أحادها يوجاب حساب النظاام دخاول         62)هنااك   بديلاة  إصاالحية 

الحدث لدار المالحظاة، وبالتاالي تقتار  الدراساة تخفايض عادد الجانل، بحياث         

يداع الحدث فاي الادار مماا    إيخضع مرتكب بعضها لعالج سلوكي وتوجيه دون 

 يعرضه الحقا للوصم االجتماعي(.  

ه وتوميااد العالقااة معااه   ئبأهميااة مراقبااة الحاادث ومعرفااة أصاادقا    توعيااة األساار   -

والتعبياار لااه عاان الحااب.    ،واالهتمااام بااه وتااوفير احتياجاتااه الماديااة والعامفيااة    

ومساااعدته علااى أن يباادأ ماان جديااد،   ،كااذلأل عاادم القسااوة عليااه بعااد انحرافااه 

 وعدم النظرة له نظرة دونية.  

األحاداث، فابعض السالوكيات ال    ضرورة تقنين العقوباات والتشاريعات الخاصاة ب    -

 تستوجب اإليداع بدور المالحظة.  

توميد العالقة بين األسرة والمدرساة لمعالجاة أي سالوك انحرافاي فاي بدايتاه،        -

والتركيز على دور المدرساة فاي الرقاباة والوقاياة، وذلاأل مان خاالل تفعيال دور         

 األخصائيين االجتماعيين وتطوير أدائهم.



 

 

 250

ى أن علاا لألحااداث فااي األحياااء الشااعبية تخصاام   هوضااع أماااكن للعااب والترفياا   -

 .  خصائيينتخضع لألشراف من خالل وجود أ

ل أنشاطة وبارامج ترفيهياة للشاباب     تفعيل دور مراكز األحياء فاي المراقباة وعما    -

 شراك األحداث بأعمال تطوعية.إو

 

دراسااة الباد ماان وجااود أخصااائيين اجتماااعيين ونفساايين مااؤهلين مااع القاضااي ل  -

حالة الحدث قبل صدور الحكام علياه، وأن يكاون الحكام حساب حالتاه و روفاه        

 وليس حكما عاما يتعلق بالجنحة.

يكون محل سخرية وعدم  حتى ال ؛يجب أن تحا  قضية الحدث بالسرية التامة -

 ثقة من قبل انخرين ووصمه بالمنحرف.

 االنحاراف  فصل األحداث في دار المالحظة حسب العمر والجنحة وعدد مارات  -

بل البد من األخذ في االعتباار الجنحاة ونوعهاا     ؛)ال يكفي فصلهم حسب العمر

 في عملية توزيع المودعين في الدار(.

خصائيين االجتمااعيين والنفسايين العااملين فاي مجاال رعاياة       تأهيل وتدريب األ -

 األحداث.

 تطوير برامج التأهيل االجتماعي والنفسي وبرامج معالجة اإلدمان. -

يب الحدث على حرفة معينه وصاقل مهاراتاه وذلاأل مان خاالل بارامج تأهيال        تدر -

 مهني.

تلبية احتياجات الحدث الشخصية من تغذية ومالبس ووساائل ترفياه، مان قبال      -

 أسرته.

مياااه لاادور المالحظاااة وبرامجهاااا تتصااأل بالشااافافية بهااادف   يعماال دراساااات تقي  -

 .وذلأل من  ن نخر ،تطويرها
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ووضاع خطاة لتقبال الحادث      ،التواصل مع األسرة قبل خروج الحادث مان الادار    -

 ومتابعته.

كيفياة التعامال ماع    حاول  عمل دورات توعية وتدريب ألسر األحداث المنحرفين  -

 الحدث بعد خروجه من الدار.

)توعياااة،  وتقاااديم المسااااعدة لهااام   ،المنحااارفين األحاااداثدراساااة حالاااة أسااار    -

 تماعية ونفسية، مساعدات مادية(.               استشارات اج

وعمل زياارات منزلياة لتفقاد أحوالاه      ،مع األسرة والحدث دار المالحظة تواصل -

 والصعوبات التي تواجهه في التكيأل مع أسرته والمجتمع.

توعيااة المجتمااع بكيفيااة التعاماال مااع الحاادث الخااارج ماان دار المالحظااة وذلااأل       -

 بمشاركة وسائل اإلعالم.

 ن إختال  الحدث المفرج عنه برفاقه السابقين وخاصة المنحرفين.الحد م -

مبااادرات وباارامج خيريااة ماان المؤسسااات والشااركات الخاصااة تتبنااى األحااداث        -

 وتدرس  روفهم األسرية وتساعدهم.   ،المفرج عنهم

ذ

ذ:)اسبج  (ذاإلصالحززتاسم صززتذاسخزصيذ ن الءذ

عااادة تصاانيأل الجاارائم   ة للسااجن كلمااا أمكاان، مااع إ   ات البديلاااسااتخدام العقوباا  -

 والمخالفات؛ فالعقوبات البديلة قد تكون مناسبة لبعض وليس كل الجرائم.

توعية المجتمع بمشكلة عالوصم االجتماعيع وضاررها علاى المفارج عانهم، ماا       -

 قد يدفعهم للعودة لممارسة السلوك المنحرف.

ساائد؛ فقاد ثبات مان نتاائج      و مواجهة مشكلة المخدرات بصورة مختلفة عماا ها   -

لاادى  ن يكااون قاسااما مشااتركاً  أن تاارويج وتعااامي المخاادرات يكاااد    الدراسااة أ

 .اإلصالحياتمعظم نزالء 
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خفااض نسااب البطالااة فااي المجتمااع سيساااعد كثياارا فااي الحااد ماان الساالوكيات       -

 المنحرفة ؛كترويج المخدرات والسرقة وجرائم األموال.

مسااتوياتهم التعليميااة  اإلصااالحياتناازالء  االهتمااام بااالتعليم؛ فنساابة كبياارة ماان   -

 متدنية أو متسربين من مراحل التعليم المختلفة.

وذلااأل  ؛سااالميةبع لاابعض المفاارج عاانهم وهااي ممارسااة إاألخااذ بعقوبااة عالتغرياا -

هم السااابقين؛ وبالتااالي ماانحهم فاار  جدياادة  ئللحااد ماان اخااتالمهم مااع اصاادقا 

ائمهم وتخليصاهم مان قضاية    إلعادة بناء أنفسهم في أماكن بعيدة عن مكاان جار  

 الوصم.

 اإلصاالحية يجاد عمل للمفرج عنهم ممن ال يتوفرون على عمال قبال دخاولهم    إ -

 إلشغالهم بعمل مفيد، وللحد من عودتهم للسلوكيات المنحرفة.

ه، فنسااابة كبيااارة مااان نااازالء    ئاااتوعياااة أسااارة المفااارج عناااه بااادورها فاااي احتوا      -

 .(سنة 34)هم من الشباب دون سن  اإلصالحيات

وقد يحاد مان انخارا  الشااب بأنشاطة غيار        ،عد الزواج عامل استقرار أسريي -

مشروعة أو العودة للسلوك المنحرف، وبالتالي توصي الدراسة بتقديم قاروج  

 زواج لبعض المفرج عنهم بعد دراسة أحوالهم.
 

يال  خصائيين اجتماعيين ونفسيين على مساتوى عاال مان التأه   البد من وجود أ -

لدراسة الحاالت المودعاة وتقاديم الادعم النفساي واالجتمااعي       اإلصالحياتفي 

 لهم.

خفيفااة )حقااوق  خااروج الناازالء أصااحاب الجاارائم ال   قااد يكااون ماان المفيااد جااداً   -

 ؛أو أيااام محااددة فااي الشااهر  ،ثناااء عطلااة نهايااة األساابوع ماليااة، ديااون...ال ( أ

حتااى تنتهااي فتاارة   ،ءللبقاااء مااع أساارهم؛ وخاصااة المتاازوجين مماان لااديهم أبنااا    

 ،ويحاااد ماان تفككهاااا  ،عقااوبتهم. هااذا االجاااراء قااد يخفاااأل ماان معانااااة أساارهم     

 وضياع األبناء.
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ن تكاون بارامج   أبرامج عالج للمدمنين على المخادرات، و  اإلصالحياتأن توفر  -

 فاعلة يقوم عليها أمباء.

 ؛العقوبااات البديلااة للسااجن قااد تكااون مفياادة للغايااة خاصااة فااي بعااض الجاارائم      -

فياااأل مااان اكتظاااا  الساااجون مااان جهاااة، ومااان جهاااة أخااارى إلعاااادة تأهيااال  للتخ

 السجين بطريقة غير مباشرة.

 بدائل السجن سترفع الوصم االجتماعي عن المفرج عنهم. -

ا، فهاذا قاد يسااعدهم الحقاًا     تقاان مهناة ما   باتعلم وإ  اإلصاالحية لزام النزالء في إ -

 فادة مما تعلموا بفتل مشروعات تجارية.على اإل

 ببرامج تحفي  القر ن كشر  لتخفيض مدة الحجز. االستمرار -

رشااد  طرق أكثر جاذبا بادال مان الاوع  واإل    تقوية الوازع الديني عند النزالء ب  -

 المعمول به.

توصااااي الدراسااااة بعماااال برنااااامج متابعااااة للمفاااارج عاااانهم لمعرفااااة أنشااااطتهم         -

م كما تفعل بعض البرامج العالمية المشابهة ومساعدتهم، وربما توفير سكن له

 والتي عرضنا لها في ثنايا الدراسة. ،وفرنسا ،في بريطانيا

ع المعماول بهاا فاي الوالياات المتحادة؛      منازل منتصدة الطريدق  تطبيق فكارة ع  -

على أن السجين يفقد موال مدة العقوباة الساالبة للحرياة     تهاترتكز فلسف التي 

ارا االجتماعيااة، وخااالل فتاارة السااجن أيضااا يباادأ  صااالته بأساارته وعملااه وبااأدو

ناه بعاد اإلفاراج عناه     إماع الحيااة داخال الساجن، ومان ثام ف       المذنب في التوافاق 

ملاه وأدوارا االجتماعياة، ولاذلأل    يجد صاعوبة فاي إعاادة عالقاتاه ماع أسارته وع      

. فسااحة ماان الوقاات السااتعادة توافقااه مااع مجتمعااهإلااى  ن المفاارج عنااه يحتاااجإفاا

تسهيل عملية االنتقال من مجتمع المؤسساة  في منتصأل الطريق  منازل وتسهم

 .المجتمع الحرإلى  العقابية
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ذا ماا تاوفر   عاقبة الجهاات التاي تارفض تشاغيلهم إ    توفير عمل للمفرج عنهم، وم -

عناادها فاار  عماال مناساابة لمااؤهالت المفاارج عاانهم، خاصااة لماان يثباات حساان    

 سلوكهم )هذا معمول به في النمسا(.

مراكاز عاالج اإلدماان للتأكاد مان عادم عاودتهم        إلاى   فرج عنهمتحويل بعض الم -

 لتعامي المخدرات، وزيادة وعيهم بضررها الباله.

يعملاون بحياث تمكانهم     خاصاة مان ال   ،تقديم معونة مالية عاجلاة للمفارج عانهم    -

 عادة بناء حياتهم بصورة أفضل.المعونة من إ

تارة كافياة   فاراج عناه لف  إلاء حجز النزيل، وبعاد ا ثناالهتمام بأسر المفرج عنهم أ -

 بناء.لضمان استقامة سلوك األ
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0)  

 

1 

 .اوبعد أثناء االحتجازبكيفية التعامل مع الحدث التوعية ال د  العام:  -أ 

 األهدا  التفصيلية:   -  

أثنااء  توعية األسرة بأهمية المرحلة التي يمار بهاا الحادث وكيفياة التعامال معاه        -

 .اوبعد االحتجاز

 إشراك المدرسة في إعادة تأهيل الحدث. -

حادث  مع المؤسسات المعنية في التعامال ماع ال  مؤسسات المجتمع المدني  دمج -

 .أثناء االحتجاز وبعدا

 مساعدة الحدث على أن يبدأ من جديد.إلى  أفراد المجتمع دعوة -

2 

 شكل عام.  بأسر األحداث المنحرفين خاصة واألسر  -

 المدرسين واألخصائيين االجتماعيين في المدارس. -

 مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخا . -

3 

 قافة واإلعالم.وزارة الث -

 وزارة التعليم. -

 .والتنمية االجتماعيةالعمل وزارة  -

 وزارة الداخلية. -
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4 

 برامج إعالمية مقروءة ومسموعة ومرئية للتعامل مع األحداث. -

دورات تدريبياااة للمدرساااين واألخصاااائيين االجتمااااعيين فاااي المااادارس لكيفياااة    -

 التعامل مع األحداث.

 .أثناء االحتجاز وبعداة التعامل مع األحداث لقاءات وندوات لكيفي -

5 

 .تضمين األفكار التي التي ينبغي تداولها في هذا الفعالية -

 توفير االحتياجات الالزمة بشريًا وماديًا وتنظيميًا. -

 جهات منظمة وداعمة. -

6 

ة الخاصااااة بقضااااايا عاااادد الباااارامج اإلعالميااااة المقااااروءة والمسااااموعة والمرئياااا  -

 األحداث.

 عدد الدورات التدريبية  في المدارس للمدرسين واألخصائيين االجتماعيين   -

 الخاصة بالتعامل مع األحداث.

عدد اللقاءات والندوات العامة والخاصة لكيفية التعامل مع األحداث قبل وبعاد   -

 االنحراف.

 داث.عدد المطبوعات التعريفية والتوعوية  الخاصة بقضايا األح -

7  

 ارتفاع الوعي لدى أسر األحداث في كيفية التعامل مع الحدث. -

 تفعيل دور المدرسة في الحد من  اهرة انحراف األحداث. -

 تغير نظرة المجتمع للحدث المنحرف والتعامأل معه. -

 .المنحرفين األحداثانخفاج عدد  -

 ف.انخفاج عدد األحداث العائدين لالنحرا -
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2)  

 

1 

وإيجاااد باادائل   المالحظااة رود فااي األحااداثيااواء إ الحااد ماان ال ددد  العددام:   - أ

كالخدمة في مؤسسات القطاع الخا ، والمؤسسات األهلية والخيرية، وخدمة 

  المجتمع.

 :األهدا  التفصيلية -  

 فع مستوى األداء.تقليل العدد في دور المالحظة لر -

 عدم انفصال الحدث عن أسرته. -

منااع اخااتال  الحاادث بااالمنحرفين والتعاارف علااى أنمااا  أخاارى ماان اإلنحااراف         -

 خالل وجودا بدار المالحظة.

 عدم تعود الحدث على المعيشة في الدار والرغبة في العودة لها. -

 .التقليل من نسبة العود -

2 

 مرة األولى بقضايا بسيطة.  األحداث المنحرفين لل

3 

 وجمعيات المجتمع المدني. ،مؤسسات القطاع الخا  -

 وزارة الداخلية. -

 .والتنمية االجتماعيةالعمل  وزارة -

4  

 دورات تدريبية -

 معسكرات شبابية -

 أعمال لخدمة المجتمع -

 برامج وأنشطة ومسابقات -
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5  

 ألخصائيين االجتماعيين والنفسيين لدراسة حالة كل حدث منفردة.عدد من ا -

عاااادد ماااان الماااادربين المااااؤهلين لتطااااوير مهااااارات األحااااداث ووضااااع الباااارامج    -

 واألنشطة.

 شراف على المعسكرات الشبابية.المرشدين  والدعاة والتربويين لإلعدد من  -

أعمااال التنساايق مااع الجهااات الحكوميااة والقطاااع الخااا  فااي تكليااأل األحااداث ب   -

 لخدمة المجتمع.

العمااال  جهااات داعمااة ومنفااذا للبرنااامج تحاات إشااراف وزارة الداخليااة ووزارة        -

 .والتنمية االجتماعية

6  

 عدد الدورات التدريبية المقدمة لألحداث المنحرفين. -

 عدد المعسكرات الشبابية المقامة. -

 األعمال المنجزة لخدمة المجتمع. -

 مسابقات المقدمة.  البرامج واألنشطة وال -

7  

 انخفاج عدد األحداث في دور المالحظة وتحسن مستوى انداء. -

 انخفاج عدد األحداث العائدين لالنحراف. -

ذن لدذييذاسربنز ج:

هااو عبااارة عاان برنااامج بااديل لإليااداع فااي دار المالحظااة تشاارف عليااه وزارة الداخليااة    

 وتنفذا المؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية.   االجتماعية والتنميةالعمل  ووزارة

ذآسزيذينسذاسربنز ج:

برنااامج بااديل حسااب  إلااى  ض علااى الحاادث وتحاادد تهمتااه يحااول   بعناادما يااتم القاا  -1

 الشرو  التالية:

 أن يكون انحرافه أول مرة. -
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معاكساات، سارقة    أن تكون التهمة الموجهة له مان الجانل البسايطة ) مضااربات     -

ياار منظمااة،انحرافات أخالقيااة بساايطة( وهااذا يتطلااب إعااادة تصاانيأل     ساايطة غب

 للجنل التي يعاقب عليها األحداث.

 أن يكون سعودي الجنسية  -

 .مؤسسات الخاصة والجمعيات الخيريةيقوم بتنفيذ البرنامج مجموعة من ال -2

 ؛عمل دراسة حالة لكال حادث  وأسارته مان قبال أخصاائيين اجتمااعيين ونفسايين         -3

وتحدياااد البرناااامج   ،نحرافاااهإلاااى إ وتحدياااد الظاااروف التاااي أدت   ،ضاااعهلتقيااايم و

 والمساعدات التي يمكن تقديمها ألسرته. ،ومدته ،المناسب له

 جميع اإلجراءات تتم والحدث يكون مع أسرته ومدة غيابه تكون قصيرا. -4

جميع األنشطة والبرامج تكون من األحداث المنحرفين وغير المنحرفين مع وجاود   -5

 دة ويكون عدد المنحرفين قليل الغالبية غير منحرفين.  رقابة مشد

( مااثال 5أن تتبنااى كاال مؤسسااة أو جمعيااة عاادد قلياال ماان األحااداث المنحاارفين )    -6

 تكون مسؤولة عنهم مسؤولية كاملة.

ذأ ثعيذسألنشطيذواسخة زتذاملجمن زي:

القياااام بأعماااال النظافاااة والصااايانة  فاااي المااادارس والحااادائق العاماااة ومسااااجد  -

 .األحياء

 القيام بأعمال النظافة في الحرمين المكي والنبوي. -

 المشاركة في أعمال تطهير البيوة من التلوث. -

 المشاركة في األعمال التطوعية التي تطر .   -

 المشاركة في األنشطة الترفيهية. -

عماال معسااكرات شاابابية تشاامل األحااداث المنحاارفين وغياار المنحاارفين خااالل        -

الصااايفية. أو االشاااتراك فاااي   اإلجاااازة م واإلجاااازت األسااابوعية  ومنتصاااأل العاااا  

 معسكرات الكشافة.
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3)  

 

1  

الحد من عودة األحداث المنحرفين لإلنحراف بعد خاروجهم مان   ال د  العام:  . أ

 دار المالحظة.

 األهدا  التفصيلية: .  

 متابعة األحداث الخارجين من دار المالحظة. -

تقديم المساعدات التي يحتاجها األحداث للتكيأل مع األسرة والمجتمع بعاد   -

 خروجهم من دار المالحظة.

 تحسين حالة األسرة ماديا واجتماعيا. -

 تقليل أعداد العائدين لدار المالحظة.   -

2  

 مالحظة.لاألحداث الذين إنتهت مدة إقامتهم في دار ا -

 األحداث . أسر -

3  

 .والتنمية االجتماعيةالعمل  وزارة -

 مؤسسات القطاع الخا  وجمعيات المجتمع المدني. -

4  

لجنة تتواصل ماع األسارة قبال خاروج الحادث مان الادار ووضاع خطاة لتقبال            -

 ومتابعته. ،الحدث

دورات توعية وتدريب ألسر األحداث المنحرفين لكيفياة التعامال ماع الحادث      -

 من الدار.بعد خروجه 

 المنحرفين وتقديم المساعدة لهم. األحداثفرق بحثية لدراسة حالة أسر  -
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فرق متابعة الحدث بعد خروجاه مان دار المالحظاة عان مرياق التواصال ماع         -

ومعرفة الصعوبات التاي   ،األسرة والحدث وعمل زيارات منزلية لتفقد أحواله

 تواجهه في التكيأل مع أسرته والمجتمع.

لمتابعااة األحااداث الخااارجين ماان دار المالحظااة وتقااديم     لجنااة فااي المدرسااة -

 المساعدة لهم.

دورات مهنيااة لتاادريب الحاادث علااى مهنااة معينااة عنااد عاادم رغبتااه فااي إكمااال   -

 دراسته.

 تغيير المدرسة والحي الذي تسكن فيه أسرة الحدث إذا أمكن. -

 مساعدات عينية ألسرة الحدث عند الحاجة. -

5  

 ئيين اجتماعيين ونفسيين وتربويين.خصاأ -

 عدد من المدربين المؤهلين لتطوير مهارات األحداث.   -

 جهات داعمة ماديا لمساعدة األسر وبرامج التدريب. -

 خط ساخن يمكن الحدث من التواصل مع األخصائيين عند الحاجة. -

6  

 عدد المستفيدين من هذا البرنامج. -

 ادية واالجتماعية.تحسن  روف األسرة االقتص -

مان   مبعاد خاروجه   مماع األسارة والمحيطاين بها     عدد المتكيفين من األحداث -

 الدار.

 انتظام الحدث في دراسته، أو الحصول على عمل. -

 نحراف مرة أخرىعدم عودة الحدث لإل -

7  

 انخفاج أعداد العائدين لإلنحراف من األحداث وتحسن  روفهم.   -
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1  

العفاااو عمااان ثبااات حسااان سااالوكه بعاااد انقضااااء فتااارة فاااي           :ال دددد  العدددام   . أ

بناااء  اإلصااالحية، مماان أخااذوا بعااض الاادورات المفياادة.  وتحاادد    اإلصااالحية

مان تنطباق    اإلصاالحية ولجناة العفاو فاي     خصاائيين االجتمااعيين  على تقارير األ

 عليه شرو  العفو، خاصة ممن ليس عليهم حق خا .

 :التفصيلية األهدا  .  

 تطبيق العفو على من تحسن سلوكه. -

واكتساااب  اإلصااالحيةعلااى أخاذ دورات مفياادة فاي    اإلصاالحية تشاجيع نزياال   -

 بعض المهارات.

 منل المفرج عنه فرصة إلعادة بناء حياته. -

 خلق موامن منتج يمارس عمال شريفا.المساهمة في  -

 .  اإلصالحياتعداد النزالء في الحد من أ -

2  

 في الهدف العام. ذكرجميع النزالء الذين تنطبق عليهم شرو  العفو كما  -

 أصحاب الجنل الخفيفة. -

3  

 وزارة الداخلية -

 مصلحة السجون. -
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4  

 .اإلصالحيةداخل دورات تدريبية  -

 .اإلصالحيةبرنامج مناصحة في  -

 برنامج رعاية الحقة بعد االفراج. -

5  

ياة، ماع   عضااء مان وزارة الداخل  ، وأاإلصاالحية عضااء مان   أتشكل لجنة تضم  -

للباات فااي الحاااالت    اإلصااالحيةخصااائيين( فااي  فريااق العماال االجتماااعي )األ  

 المرشحة للعفو.

 عة للمفرج عنه من اللجنة المذكورة.عمل برنامج متاب -

6  

 تم العفو عنهم.يعداد من أ -

 ذا كان العفو قد أفادهم.  بعة من تم العفو عنهم لمعرفة ما إمتا -

7 

 عداد العائدين للسلوك المنحرف.انخفاج أ -
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5)  

 

1  

لماان املااق سااراحه إلعااادة بناااء حياتااه بتااوفير عماال   مساااعدةال ددد  العددام:   . أ

 كريم له.

 :التفصيلية األهدا   .  

 تقديم عون مالي للمفرج عنهم للبدء بمشروعات تجارية. -

 منل المفرج عنهم فرصة إلعادة بناء حياتهم. -

 خلق موامن منتج يمارس عمال شريفا. -

 .لم شمل المفرج عنه مع أسرته -

 الحد من عودة المفرج عنهم لإلصالحية. -

2  

 .  طبق عليهم شرو  الحصول على القرجالنزالء الذين تن -

3 

بنوك اإلقراج التي تملكهاا  إلى  ، باإلضافةمؤسسات القطاع الخا البنوك و -

 .بفتل مجاالت جديدة مفيدة للمجتمعالدولة وذلأل 

4 

 يادة عدد المستفيدين من قروج المسؤولية االجتماعية.ز -

 تقدم الجهة المقرضة االستشارة لالزمة للمستفيد. -

 فر  عمل للمفرج عنهم. -
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5 

 .إلعادة تأهيل المنحرفينتخصيم جزء من أموال المسؤولية االجتماعية  -

تقاااديم  اروالجهاااات المختصاااة إلقااار اإلصاااالحيةتشاااكيل لجناااة مشاااتركة مااان   -

القااارج لمااان يساااتحقه مااان المفااارج عااانهم بعاااد دراساااة جااادوى المشاااروع     

 وامكانية تنفيذا.

6 

 .عدد المستفيدين من البرنامج -

 عدد المتعثرين وغير القادرين على االستمرار. -

 عدم عودة المستفيد لإلصالحية أو ممارسة سلوكيات منحرفة. -

 لجهة التي قدمته.مدى انتظام المستفيد بإعادة القرج ل -

7 

 انخفاج اعداد العائدين للسلوك المنحرف. -

 تومين بعض المهن. -

 خلق فر  عمل للمفرج عنهم في قطاع االعمال الحرة. -
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6) link 

 

1 

للنزيااال مااان خاااالل  لقطااااع الخاااا فاااي ا يجااااد فرصاااة عمااالإ: ال دددد  العدددام  . أ

 صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(.

 :هدا  التفصيليةاأل  .  

 .تهمالحد من بطالو توفير مصدر رزق للمفرج عنه -

مااان العاااوز والتفكاااأل بسااابب الوضاااع    حماااايتهمودماااج النزيااال ماااع المجتماااع    -

 االقتصادي.

2 

ة )ثاانوي وتقناي فاأعلى( والتاي     صحاب المؤهالت التعليمياة المناساب  النزالء أ -

أو لااديهم  اإلصااالحيةيطلبهااا سااوق العماال مماان اسااتفادوا ماان دورات فااي      

 دورات سابقة.

3 

 .اإلصالحيةدارة إ -

 صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(. -

4 

تقااوم بااه  اإلصااالحيةبرنااامج متابعااة للنزياال لمعرفااة وضااعه بعااد خروجااه ماان    -

 .حيةاإلصال

 تحقيق مبدأ الرعاية الالحقة. -
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5 

 .الموارد البشرية تنمية مع صندوق التنسيق -

 .الحصول على العملإلى  لدفعهمع المفرج عنه  اإلصالحيةتتواصل  -

ذا ماان عماال حتااى لااو كااان خااارج مدينتااه إ  لتاازام النزياال بقبااول مااا يقاادم لااه إ -

 كانت  روفه األسرية تسمل بذلأل.

ضاعه االقتصاادي واالجتمااعي    عة النزيال بعاد قبولاه العمال للتأكاد مان و      متاب -

 نه يعمل ويكسب بطريقة مشروعة.  وضمان أ

6 

 عدد المستفيدين من هذا البرنامج. -

 بقاء المفرج عنه في العمل. -

 عدم عودة المفرج عنه لإلصالحية. -

7 

 ه.توفير عمل للمفرج عن -

 .من حيث اإليواء اإلصالحيةعبء على التخفيأل  -

 عداد العاملين عن العمل القابلين لالنحراف السلوكي.أتخفيأل  -
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1 

 عالج مدمني المخدرات  ممن تم االفراج عنهم. :ال د  العام . أ

 :األهدا  التفصيلية . ب

 لمخدرات.المخامر المحدقة ل حماية المفرج عنهم من -

 ضمان صحة المفرج عنه حتى يمارس حياته بشكل مبيعي. -

 حماية أسرة النزيل والمحيطين به من  فة المخدرات. -

2 

وخاصااة  ،لفتاارات قصاايرة بساابب تعاااميهم للمخاادرات اإلصااالحيةماان دخلااوا  -

 صغار السن.

3 

 دارة مكافحة المخدرات.إ -

زارة الصاااحة ممثلاااة بمستشااافيات متخصصاااة؛ كمستشااافى األمااال للصاااحة     و -

 النفسية.

4  

 برامج عالجية مدروسة ومناسبة للفوة المستهدفة. -

5 

 للمفرج عنهم ممن كانوا يتعامون المخدرات. ةمبي اتعمل ملف -

 زم.المستشفى المتخصم للقيام بالالإلى  تحويل المفرج عنهم -
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ياداع المفارج عناه فاي المستشافى لعادة أياام ألنهااء         إذا لزم األمار فقاد ياتم    إ -

 البرنامج.

6  

 من النزالء، عن تعامي المخدرات.  عدد المقلعين،  -

 تحسن الوضع الصحي للمفرج عنهم. -

7 

 خفض نسب تعامي المخدرات وترويجها. -

 للتعامي أو الترويج.عدم عودة النزيل  -

 حصر شبكات ترويج المخدرات. -
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( الباارامج التأهيليااة وتحقيااق الرعايااة الالحقااة     م1988األخاارس، محمااد صاافو  )   -

 للمفرج عنهم. الرياج: المركز العربي للدراسات االمنية والتدريب.

. حااداثاأللجنااو   اإلصااالحية( فاعليااة التاادابير  م1990البطااي، حمااود محمااد )   -

رساااالة ماجساااتير غياااار منشاااورة. الريااااج: المركااااز العرباااي للدراساااات األمنيااااة       

 والتدريب.

( الخصاااااائم االجتماعياااااة واالقتصاااااادية م2011التاااااويجري، أساااااماء عبداللاااااه ) -

 للعائدات للجريمة. الرياج: جامعة نايأل العربية للعلوم األمنية.

سااالمية ريعة اإلم( السااجن وموجباتااه فااي الشاا  1997الجريااوي، محمااد عبداللااه )   -

( بياروت:  2)  1مقارنة بنظام السجن والتوقيأل في المملكة العربية االسالمية. ج

 مؤسسة فؤاد بعينو.

المخااالفين للقااانون والمعرضااين    األحااداث( حمايااة م2004جعفاار، علااي محمااد )   -

 للخطر: دراسة مقارنة. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

( العااود للجريمااة فااي المجتمااع األردنااي، رسااالة ماجسااتير م2001حماادان، وفاااء ) -

 غير منشورة، عمان: الجامعة األردنية.  

( رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم فاي  م1997خليفة، محروس محمود ) -

 المجتمع العربي. الرياج: أكاديمية نايأل العربية للعلوم األمنية.

لالنحااراف،  األحااداثي فااي عااودة  هااا( أثاار التفكااأل األساار   1412الاارويس، فهااد )  -

 منية.  أكاديمية نايأل العربية للعلوم األرسالة ماجستير غير منشورة، الرياج: 
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الجريمة، رساالة  إلى  ( الوصم االجتماعي وعالقته بالعودم2008الرويلي، سعود ) -

 ماجستير غير منشورة. الرياج: جامعة نايأل العربية للعلوم األمنية.

التأهيااال االجتمااااعي لألحاااداث المنحااارفين. سلسااالة     (م2011رمضاااان، السااايد )  -

سااااكندرية: دار المعرفااااة  (. اإل5التربيااااة الخاصااااة والتأهياااال ) دراسااااات وقضااااايا  

 الجامعية.

( الطفااال الجااااني المجناااي علياااه: دراساااة نفساااية    م2010زهاااران، ساااما  خالاااد )  -

 .اجتماعية في محاولة لفهم سلوك الجريمة بالمجتمع. القاهرة: دار الفكر العربي

( دور األنشااطة الثقافيااة والرياضااية فااي تأهياال    م2011الزهرانااي، مااارق محمااد )  -

. الرياااااج: المركااااز الااااومني للدراسااااات والتطااااوير   اإلصااااالحياتفااااي  األحااااداث

، سلساااالة البحااااوث والدراسااااات والتنميااااة االجتماعيااااةالعماااال  االجتماااااعي، وزارة

(84.) 

ريمااة: دراسااة عاان   الجإلااى  هااا( أسااباب العااود  1417الساادحان، عبداللااه ناصاار )   -

 لالنحراف. الرياج: مكتبة العبيكان. األحداثأسباب عودة 

 ها( الرعاية الالحقة. الرياج: مكتبة العبيكان.1417السدحان، عبدالله ناصر ) -

( التفاعاااال االجتماااااعي بااااين السااااجناء المفاااارج عاااانهم   م1997سااااليمان، عااااالء ) -

فااي منطقااة مكااة   والمجتمااع المحلااي: دراسااة ميدانيااة علااى نمااط الوصاام ونتائجااه      

 المكرمة. رسالة ماجستير غير منشورة. القاهرة: جامعة القاهرة.  

( عالرعاياااة االجتماعياااة والنفساااية لنااازالء    م2001الشاااثري، عبااادالعزيز حماااود )   -

والتأهيااال فاااي المؤسساااات   اإلصاااال والعقابياااةع. نااادوة   اإلصاااالحيةالمؤسساااات 

 ها.1422/ 16/8-14 . الرياج: المديرية العامة للسجوناإلصالحيةالعقابية و

الجريماة، رساالة ماجساتير    إلاى   ( عوامال العاود  م1999الشهراني، ساعيد ساياف )   -

 غير منشورة، الرياج: جامعة الملأل سعود.

فاااراج لنااازالء مراكاااز  م( صااادمة اإل2010، وحساااين الرواشااادة )الصاااالل، عبداللاااه -

والتأهيااال وانااادماجهم فاااي المجتماااع. عماااان: المعهاااد الااادولي لتضاااامن   اإلصاااال 

 لنساء. )موقع عمان نت االلكتروني(.ا
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( دراساة ميدانياة علاى نتاائج الوصام      م2014عبدالهادي، عالء وهاني الزغنادي )   -

 بن السجناء المفرج عنهم. القاهرة: مؤسسة حياة للتنمية والدمج االجتماعي.

ها( الخصاائم االجتماعياة واالقتصاادية لألحاداث العائادين      1423العتيبي، ذعار ) -

الة ماجستير غير منشورة، الرياج: أكاديمياة ناايأل العربياة للعلاوم     لالنحراف. رس

 االمنية.

 األحااااداثهااااا( التنشااااوة األساااارية و اااااهرة العااااود عنااااد   1411العتيبااااي، عااااران ) -

 المنحرفين. الرياج: المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب.  

الالحقاة   ( مدى فاعلية التدخل الوقائي في الرعاياة م1996العجمي، علي حسين ) -

لالنحاراف. رساالة ماجساتير غيار منشاورة. الريااج: جامعاة         األحاداث لمنع عاودة  

 الملأل سعود.

( الجريمااااة وقضااااايا الساااالوك االنحرافااااي بااااين الفهاااام   م2009عاااادلي، عصاااامت ) -

 والتحليل. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر.

 اإلصاالحية  تا( أنما  العناأل باين نازالء المؤسسا    م2011العقيل، صالل عبدالله ) -

في المجتماع الساعودي.    اإلصالحياتوالعوامل المرتبطة بها: دراسة ميدانية على 

والتنميااة العمال  الريااج: المركاز الاومني للدراسااات والتطاوير االجتمااعي، وزارة      

 (.79، سلسلة البحوث والدراسات )االجتماعية

نااااازالء ( عالرعاياااااة االجتماعياااااة والنفساااااية ل2001اللحيااااااني، مسااااااعد منشاااااط ) -

والتأهيااال فاااي المؤسساااات   اإلصاااال والعقابياااةع. نااادوة   اإلصاااالحيةالمؤسساااات 

 ها.1422/ 16/8-14. الرياج: المديرية العامة للسجون اإلصالحيةالعقابية و

( نمااااوذج مقتاااار  لباااارامج تعليميااااة تربويااااة داخاااال      م1998متااااولي، مصااااطفى )  -

يم ناااازالء والعقابيااااة فااااي الاااادول العربيااااة. ماااادخل لتقااااو  اإلصااااالحيةالمؤسسااااات 

. أبحاااث الناادوة العلميااة حااول التعلاايم داخاال المؤسسااات  اإلصااالحيةاالمؤسسااات 

الريااااج: جامعاااة ناااايأل العربياااة للعلاااوم     م. 1995/ يولياااه/ 26-24 اإلصاااالحية

 األمنية.
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(  ااااهرة العاااودة فاااي الجريماااة: أسااابابها و ثارهاااا      م2011المحياااذيأل، محماااد )  -

 وعالجها. الرياج: كلية الملأل فهد األمنية.

( عوامااال عااادم التكياااأل االجتمااااعي للمفااارج عااانهم     م1996نصااايب، عبااادالكريم )  -

الجريمااة: دراسااة ميدانيااة علااى الناازالء العائاادين فااي قطاار.   إلااى  وعالقتهااا بااالعود

 الرياج: المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب.

 )الموقع االلكتروني للوزارة(. والتنمية االجتماعيةالعمل  وزارة -

( الخصااااائم االجتماعيااااة واالقتصااااادية  م2008داللااااه عباااادالعزيز )اليوسااااأل، عب -

ارتكاب الجرائم. الرياج: مركاز أبحااث   إلى  للمستفيدين من العفو الملكي وعادوا

 مكافحة الجريمة.

فاي المملكاة    األحداث( عوامل العود لجنا  م2009اليوسأل، عبدالله عبدالعزيز ) -

لدراساااات والتطاااوير االجتمااااعي، العربياااة الساااعودية. الريااااج: المركاااز الاااومني ل

 .والتنمية االجتماعيةالعمل وزارة 
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